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SPRAWOZDANIE  

ZARZĄDU ROD „Kalina” przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie 

za rok 2013 

Okres sprawozdawczy obejmuje daty: 2.01.2013 r. – 31.12. 2013 r. 
 

W okresie sprawozdawczym Zarząd ROD „Kalina” pracował w następującym składzie:  
 
Halina Gaj-Godyńska – prezes 
Leszek Pietryka – wiceprezes 
Aleksandra Krzewska – sekretarz 
Stanisława Sarna – skarbnik 
Andrzej Kornicki – członek 
Jerzy Kulpa - członek 
Marian Kutnik – członek 
Henryk Mazurek - członek 

 
 
W roku minionym, zarówno w Zarządzie, jak i w składach komisji Rewizyjnej i Komisji 

Rozjemczej nie nastąpiły Ŝadne zmiany osobowe.  
 
 
W 2013 r. Zarząd odbył 10 protokołowanych posiedzeń, na których omawiano najwaŜniejsze 

sprawy dotyczące potrzeb ogrodu. Oprócz tego raz w tygodniu – w godzinach 1500- 1700 
członkowie Zarządu pełnili dyŜury w siedzibie Zarządu ROD. W okresie zimowym dyŜury 
odbywały się 2 razy w miesiącu. 

W roku 2013 Zarząd podjął 44 uchwał. 
Członkowie Zarządu oraz członkowie komisji statutowych pełnią swoje funkcje honorowo, tj. 

bezpłatnie. Jedynie konserwator sieci wodociągowej oraz księgowa – zgodnie z wymogami 
statutowymi, pobierają naleŜne wynagrodzenie. 

 
W okresie sprawozdawczym, tj. od 2 stycznia do 31 grudnia 2013  r.   w ROD „Kalina” 

przybyło 22 nowych członków PZD. W tym samym okresie pozbawiono członkostwa w PZD 
i prawa uprawiania działki 4  osoby. Na koniec grudnia 2013 r.  ogród „Kalina” liczył 505 
członków ( na 557 działek). 

 
W roku sprawozdawczym Zarząd skupił się na realizacji planu pracy i przyjętych przez Walne 

Zebranie wniosków na rok 2013 oraz aktywnym wspieraniu prac legislacyjnych 
nad uchwaleniem nowej ustawy o ogródkach działkowych.  

Tak więc członkowie Zarządu oraz wielu naszych działkowców dwukrotnie wzięli udział 
w demonstracjach zorganizowanych pod Urzędem Wojewódzkim w celu wywarcia presji 
nad przyśpieszeniem pracy Sejmu. Osiem osób z naszego ogrodu wzięło udział w ogólnopolskiej 
manifestacji działkowców w Warszawie. Ponadto, prezes Zarządu uczetniczyła w licznych 
zebraniach i działaniach poświęconych wsparciu uchwalenia ustawy. W tym celu prezes 
i niektórzy działkowcy pisali liczne listy i odezwy do róŜnych osób sprawujących funkcje 
państwowe, jak posłowie, pani Wojewoda Lubelska, Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Marszałek Sejmu  RP, Premier rządu itp. Prezes Zarządu brała udział w spotkaniach z lubelskimi 
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posłami róŜnych opcji politycznych, mających wpływ na prace w nadzwyczajnej komisji 
sejmowej, opracowującej nową ustawę o działkach.   

Zaowocowało to – takŜe w naszym skromnym wydaniu - uchwaleniem ustawy o poŜądanej 
przez działkowców treści w ostatniej niemal chwili terminu, jaki zakreślił Trybunał 
Konstytucyjny. Wszyscy biorący udział w obronie ustawy otrzymali podziękowania od Rady 
Krajowej PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie. Niniejszym zaś Zarząd ROD „Kalina” 
składa serdeczne wyrazy uznania i podziękowania dla działkowców z naszego ogrodu, którzy 
przyczynili się do wspierania wysiłków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej PZD 
ds. uchwalenia nowej ustawy. 

 
Realizując uchwały Walnego Zebrania: 
  
1. Dokonaliśmy zakupu siatki ogrodzeniowej, słupków oraz drutu w celu wymiany 

lub uzupełnienia zniszczonego ogrodzenia ogródków działkowych i materiałów 

hydraulicznych do naprawy wodociągu oraz drenów i innych materiałów 

do wykonania odwodnienia w kilku miejscach ogrodu. 

2. Kilka letnich miesięcy upłynęło nam na doraźnym usuwaniu ciągłych awarii sieci 

wodociągowej, których było kilkanaście w roku 2013,  i które pociągnęły za sobą 

koszty finansowe w wysokości 6.810 zł.  

3. W roku minionym dokonaliśmy zakupu kilku następnych sprzętów i urządzeń, jak : 

piła spalinowa,  agregat prądotwórczy i wiele innych, drobniejszych przedmiotów 

niezbędnych do przeprowadzenia prac porządkowych i konserwacji, np. spore ilości 

farby. 

4. W okresie sprawozdawczym  odnowiliśmy 10 tablic ogłoszeń i 9 bram z furtkami, 

częściowo w ramach czynu społecznego, częściowo odpłatnie. 

5. Komisja powołana przez Zarząd wielokrotnie dokonywała kontroli stanu 

zagospodarowania działek. W rezultacie tych działań zaniedbanych działek jest juŜ 

znacznie mniej. W roku bieŜącym będziemy kontynuować przegląd działek, zaś 

zaostrzone konsekwencje wynikające z nowej ustawy pozwolą nam wyeliminować 

tych działkowców, którzy działki nie uprawiają.  Nadal sporo działek jest 

nieoznakowanych lub oznakowanych nieprawidłowo, co stanowi naruszenie 

regulaminu ogrodu działkowego i rodzi konsekwencje ustawowe i statutowe. 

6. W roku ubiegłym Komisja ds. uaktualnienia pomiarów działek ostatecznie zakończyła 

swoje prace. MetraŜ działek był zarówno większy, jak i mniejszy w stosunku 

do rzeczywistej powierzchni. AŜ 86 działek miało znacznie zaniŜoną powierzchnię, zaś 

36 okazało się mniejszymi, niŜ figurowały w rejestrach. 
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7. Zarząd kontynuował prace nad administracyjnym uaktualnieniem powierzchni całego 

ogrodu działkowego, sprzecznej od lat w wypisem z rejestru gruntów, jakie przesyła 

nam Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego. Wg tego rejestru jesteśmy uŜytkownikami 

34 ha powierzchni,  (wg naszych wyliczeń ok. 24 ha), w tym połowy wysypiska 

śmieci, części starej oczyszczalni ścieków i terenu zajmowanego przez ścieŜkę 

rowerową. W wypisie rejestru gruntów brakuje natomiast całego sektoru A, który 

zajmuje obszar ok. 6 ha, uŜytkowanego przez ROD od początku jego funkcjonowania. 

Wydział Gospodarowania Mieniem  dokonał w lipcu pomiaru powierzchni 

rzeczywiście zajmowanej przez ogródki działkowe  i tzw. wyrysu gruntów lecz brakuje 

jeszcze potwierdzenia tych prac w postaci aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 

8. Zarząd, wykonał kilka doraźnych i kosztownych odwodnień na terenach podlewanych 

wodą gruntową, głównie w sektorze A, D, F i H. Szczególnie uciąŜliwe, wykonane 

w dwóch miejscach i nie do końca jeszcze zrealizowane, było odwodnienie w sek. A. 

Zmiana drenaŜu w sektorze F wzbudziła zaś kontrowersje, poniewaŜ część 

uŜytkowników działek nie zgadzała się z koncepcją większości w sprawie sposobu 

przeprowadzenia drenaŜu. Zarząd zorganizował w tym celu zebranie, a później sondaŜ 

w postaci ankiety pisemnej, której wyniki przesądziły o wyborze sposobu 

odwodnienia. Z kolei załoŜenie drenów w sektorze D wywołało sprzeczkę pomiędzy 

uczestnikami prac w sprawie udziału  i podziału wynagrodzenia w tych pracach. W tej 

sprawie takŜe musiał interweniować Zarząd. 

9. W roku ubiegłym, Zarząd zorganizował 6 czynów społecznych, głównie przy 

porządkowaniu terenu wokół budynku Zarządu, przy awariach wodociągowych, 

a takŜe przy malowaniu bram, furtek i tablic ogłoszeń. Kilka osób wykonało w czynie 

społecznym inne prace, waŜne dla dobra ogółu działkowców, jak drobne naprawy, 

dbałość o parkingi, porządkowanie otoczenia zalanych działek czy  inne usprawnienia. 

10. Zarząd konsekwentnie zbierał składki obowiązujące na podstawie Statutu i uchwał 

Walnego Zebrania, co zaowocowało zgromadzeniem sporych, jak dotąd, środków 

finansowych. Jedynie 3 osoby nie wywiązały się z naleŜnych opłat ogrodowych. Kilka 

osób zostało zwolnionych z niektórych opłat w okolicznościach uzasadniających 

zastosowanie wobec nich ulgi finansowej. 

11. Niezbyt dobrze wygląda ściągalność ekwiwalentu za niewykonane 3 godziny czynu 

społecznego, ustanowionego przez Walne Zebranie w roku 2012. W konsekwencji 

działań Zarządu na koniec grudnia 2013 r. 71 osób zalegało z tą opłatą, zaś w dniu 
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dzisiejszego walnego zebrania - nie zapłaciło jeszcze 29 osób. Zarząd ze smutkiem 

konstatuje, iŜ prace wykonywane dla nas samych nie cieszą się chyba naleŜnym 

szacunkiem, skoro kilkadziesiąt osób unika zarówno pracy, jak i ekwiwalentu, często 

naciągając prawdę o wykonanych przez siebie pracach na rzecz społeczności 

działkowej i kwalifikuje obowiązujące działkowicza czynności, np. koszenie alejek, 

jako pracę społeczną.   

 

 
Zarząd ROD „Kalina”  pragnie poinformować, iŜ uchwała Walnego Zebrania członków ROD 

„Kalina” w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu,  uchwalona przez ubiegłoroczne Walne 
Zebranie, mimo kilkudziesięciu dłuŜników, przyniosła wymierne rezultaty, jeśli chodzi o ilość 
przepracowanych społecznie godzin oraz wpłaconego ekwiwalentu pienięŜnego w wysokości 
4.638 zł ( w porównaniu do 3.680 zł w roku 2012).  

 
Składka na remont wodociągu, ustanowiona przez walne Zebranie jeszcze w roku 2012, 

wynosząca 20 zł rocznie przyniosła nam przez 2 lat jej zbierania kwotę 17.030 zł na koniec 
grudnia 2013 r. W dniu dzisiejszym jeszcze 10 osób nie uregulowało tej składki.  

Zgodnie z planem na rok ubiegły, Zarząd zamierzał przystąpić do częściowej wymiany sieci 
wodociągowej w całym sek. F lub części sektoru E we wrześniu r. 2013. Zebrana wówczas kwota 
wynosiła 13 tys. zł i okazała się za niska, aby odpowiedzialnie zacząć prace. Dodatkowo, 
działkowcy z obu sektorów wyraŜali wątpliwości, często  niestety dość agresywnie, co do 
celowości tego przedsięwzięcia. Wobec takiej sytuacji, Zarząd powstrzymał się od działania, 
uzaleŜniając jego kontynuację od opinii Walnego Zebrania w dniu dzisiejszym. 

 
Zarząd, pragnie zauwaŜyć, Ŝe przypadku niewywiązywania się działkowców z opłat, 

nie działa całkowicie bezdusznie. W kaŜdym wypadku dajemy działkowiczowi moŜliwość 
naprawienia szkody i postąpienia zgodnie z przepisami statutowymi i regulaminowymi. 
Przeprowadzamy z zainteresowanymi rozmowy, dajemy szanse, przedłuŜając terminy spłat lub 
zagospodarowania działki, rozkładamy naleŜności na raty itp. Wreszcie – uchwałą Zarządu – 
w uzasadnionych przypadkach – umarzamy naleŜności – (z wyłączeniem obligatoryjnego 
wpisowego i składki członkowskiej PZD, którymi nie moŜemy dysponować).  

 
Te i inne, wcześniej wymienione działania, pozwoliły Zarządowi zgromadzić znaczne kwoty,  

które - wprawdzie w powolnym tempie, bo czwarty rok działania Zarządu w obecnym składzie 
osobowym - ale systematycznie są przeznaczane na podniesienie standardu i polepszenia 
infrastruktury ogrodu. Zarząd konsekwentnie zabiegał o polepszenie warunków funkcjonowania 
naszych ogródków - o ile to moŜliwe i realne w znanych wszystkim działkowcom specyficznych 
warunkach topograficznych, geologicznych i hydrologicznych. 

 
W  roku 2013 współdziałaliśmy z władzami Miasta, Policji, StraŜy Miejskiej i sąsiadami 

ogródków – Spółdzielnią RSM „Motor”, a takŜe bardzo pomocną nam i Ŝyczliwą Radą Dzielnicy 
„Kalinowszczyzna”. Prezes Zarządu uczestniczyła systematycznie w zebraniach prezesów 
w Okręgowym Zarządzie PZD. Jako członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych była zaangaŜowana we wszystkie działania 
Komitetu dotyczące uchwalenia ustawy wg obywatelskiego jej projektu. Ponadto Zarząd i prezes 
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osobiście często występowali w charakterze rozjemcy pomiędzy zwaśnionymi działkowcami, 
których sprawy były pilne lub nie nadawały się  do rozstrzygania przez Komisję Rozjemczą. 
FINANSE:  

 
W roku 2013 wykonany dochód ROD „Kalina” wyniósł 53.225,72 zł (dla porównania 

w roku 2012 - 47.311,46 zł), zaś poniesione koszty  wyniosły  50.312,80 zł  (  dla porównania 

w roku 2012 – 53.078,44 zł) .  Rok 2013 zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 1.214,27 zł 

( dla porównania z i ujemnym wynikiem w kwocie zł 5.120 zł w roku 2012). Spowodowane to 

zostało podwyŜszeniem kosztów. Stan środków finansowych, jakim dysponował Zarząd na dzień 

31 grudnia 2012 r. to 20.252,88 zł, (dla porównania stan gotówki z 31.12.2012 r. to 12.663,91 zł) 

- z czego 17.030 zł to środki zgromadzone na remont wodociągu przez 2 lata (na 31.XII. 2012 – 

7.970 zł)). 

Na dzień 31grudnia 2012 r. zabrakło składek członkowskich i opłat na rzecz ogrodu 

od  3 działkowców ( dla porównania w roku 2012 – od 9 osób), na ogólną kwotę  524 zł ( w roku 

2012 – 1.463,03 zł). 

Wpłaty na remont wodociągu zbierane są do końca roku kalendarzowego i nie wpłaciło ich 

jeszcze 18 osób na kwotę 360 zł (34 osoby na kwotę 680  zł w r. 2012).  Mamy nadzieję, Ŝe 

zdołamy je ściągnąć do końca maja roku bieŜącego. 

Wpłacony ekwiwalent za czyn społeczny wyniósł 4.638 zł ( w r. 2012 - 3.680 zł). 

Nie zapłaciło 71 osób na kwotę 2.130 zł. Przypominamy, iŜ osoby, które ukończyły 75 lat Ŝycia 

lub mają wyraźne ograniczenia fizyczne, uchwałą Zarządu, są zwolnione z wykonania czynu 

społecznego lub zapłaty ekwiwalentu.. 

 
 Reasumując: 
 

Rok ubiegły był dobrym rokiem pod względem finansowym. Wykonaliśmy załoŜone 
planem przedsięwzięcia – oprócz częściowej wymiany wodociągu, siły przyrody zaoszczędziły 
nam nadmiernego zalewania działek, działkowicze, chociaŜ często ponaglani, jednak wywiązali 
się w 99 % z naleŜnych opłat. Trapiły nas jedynie, spodziewane zresztą, awarie wodociągu, który 
ze względu na swój wiek i stan techniczny będzie nam stale przysparzał  takich kłopotów. 
 
 Prezydium Zarządu składa serdeczne podziękowania za zaangaŜowanie i ogromny wkład 
czasu i pracy włoŜony w sprawy związkowe przez wszystkich członków Zarządu i członków 
komisji statutowych oraz  komisji doraźnych.  

 Kończąc, wyraŜamy głęboką nadzieję, Ŝe nie jest to ostatnie Walne Zebranie, jakie 
zorganizowaliśmy w gronie członków stowarzyszenia ogrodowego PZD. 
 

za  Zarząd ROD „Kalina” 
 
 
Lublin, 22 marca 2014 r. 


