
PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

w dniu 10 września 2016 r.

Zebranie  odbyło  się  w  Domu  Kultury  RSM  „Motor”  przy  ul.  Tumidajskiego  2
w II terminie, tj. o godz. 1030 z powodu braku kworum w terminie I.

1. Zebranie otworzyła prezes Zarządu ROD „Kalina” - p. Halina Gaj-Godyńska. Przywitała
zgromadzonych  działkowców,  podkreślając,  że  jest  to  pierwsze  Walne  Zebranie
członków  Stowarzyszenia  po  jego  rejestracji  przez  KRS  w  dniu  11  lipca  2016  r.
Zadaniem Zebrania jest dokonanie wyborów uzupełniających do Zarządu oraz wybranie
składu Komisji Rozjemczej. Do pierwszego Walnego Zebrania członków należy także
uchwalenie  regulaminów organów Stowarzyszenia,  uchwalenie  składki  członkowskiej
oraz wysokości opłat wnoszonych przez użytkowników działek. 

2. Prezes  Zarządu  zaproponowała  na  przewodniczącego  Zebrania  –  p.  Henryka  Bącala.
Z braku innych propozycji z sali, kandydatura p. Henryka Bącala została przegłosowana
jednomyślnie i Przewodniczący przejął prowadzenie Zebrania.

3. Na sekretarz Zebrania Przewodniczący zaproponował p. Grażynę Rojek, a na asesorów:
p. Grażynę Piróg i p. Artura Osińskiego. Innych kandydatur zebrani nie zgłosili, wobec
czego do Prezydium Zebrania,  jednogłośnie, wybrano zgłoszone osoby. 

4. Przewodniczący Zebrania p. Henryk Bącal odczytał porządek zebrania, który członkowie
Stowarzyszenia  otrzymali  w  terminie  statutowym  wraz  z  zaproszeniem  na  Walne
Zebranie.

5. Przed przegłosowaniem Porządku obrad, Zarząd zgłosił wniosek wraz z uzasadnieniem
( w załączeniu) ws. wycofania z Porządku obrad punktu nr 18 i w jego konsekwencji
punktu nr 22. Uzasadnieniem wycofania punktu ws. przeznaczenia środków finansowych
na projekt melioracji w Ogrodzie jest argument zbyt wysokich kosztów inwestycji, który
został sprecyzowany przez biuro projektowe „Wodex” dopiero po wysłaniu zaproszeń
i porządku zebrania na Walne Zebranie. 

6. Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  Porządkiem  z  uwzględnieniem  usunięcia
wspomnianych  punktów  i  uzyskał  jednogłośną  zgodę  na  zatwierdzenie  tak
zaproponowanego Porządku obrad.

7. Następnie,  przypominając,  że  Regulamin  Zebrania  został  dostarczony  członkom
Stowarzyszenia  posiadającym  adres  e-mailowy  drogą  elektroniczną,  a  pozostałym
członkom w formie pisemnej, zapytał czy ma odczytać Regulamin. Wobec odpowiedzi
zaprzeczającej, przypomniał jednak kilka podstawowych zapisów Regulaminu Zebrania,
który został przyjęty jednogłośnie przez zebranych. 

8. Przewodniczący przystąpił do powoływania składów komisji.  Do Komisji Mandatowej
zaproponowano: p. Andrzeja Kornickiego, p. Krystynę Adamczyk i Jerzego Kulpę. Do
pracy w Komisji Wyborczej zaproponowano: p. Zbigniewa Kazanowskiego, p. Wiesławę
Opasałę i Zbigniewa Piroga. Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: p. Aleksandrę



Krzewską, p. Włodarczyk-Stasiak i p. Zbigniewa Dobrowolskiego. Po uzyskaniu zgody
kandydatów, Walne Zebranie jednomyślnie wybrało ich do ww. Komisji.

9. Projekt  Planu Pracy na rok  2016 oraz  projekt  Programu Działania  na  kadencję  2016
-2020 odczytała, na prośbę prezes Zarządu,  sekretarz Zarządu - p. Grażyna Rojek. Oba
plany zostały dołączone do niniejszego Protokołu z Walnego Zebrania.

10.  Projekt planu finansowo-gospodarczego na okres od 11 lipca do 31grudnia 2016 roku
przedstawiła Główna Księgowa - p. Barbara Turska. Plan w załączeniu.

11.  Po  obliczeniu  ilości  obecnych  członków  Stowarzyszenia  na  niniejszym  Zebraniu,
Komisja  Mandatowa  odczytała  swój  protokół,  z  którego  wynikało,  że  na  87
uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina”
uczestniczą w nim 33 osoby, co stanowi 38 % wszystkich członków. Przewodniczący
Komisji Mandatowej p.Andrzej Kornicki przedstawił protokół, stwierdzając, że zebranie
jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

12. Zbliżając się do realizacji punktu nr 9 Porządku obrad, Przewodniczący poprosił pełniącą
obowiązki  prezesa  p.  Halinę  Gaj-Godyńską  o  przedstawienie  celu  wyborów
uzupełniających  do  Zarządu.  Pani  prezes  wyjaśniła,  że  wskutek  rezygnacji  z  funkcji
prezesa  i   członka  Zarządu  przez  p.  Janusza  Malinowskiego,  w  Zarządzie  pozostały
w wybranym na Zebraniu Założycielskim jedynie 4 osoby, z czego II wiceprezes Leszek
Pietryka od 2 miesięcy jest hospitalizowany, zaś pani Sekretarz dopiero niedawno wróciła
ze szpitala i po operacji nie jest jeszcze w pełni dyspozycyjna. Zarząd praktycznie pracuje
więc od miesiąca w 2 osobowym składzie, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia
statutowego. W związku z powyższym, Zarząd, zgodnie z zapisem § 20 ust. 2 Statutu,
podjął uchwałę nr 9/2016 w dniu 22 sierpnia,  powołującą na funkcję członka Zarządu
p. Andrzeja  Kornickiego  w miejsce  wygaszonego  mandatu  wybranego  przez  zebranie
członka  organu  stowarzyszenia,  tj.  p.  Janusza  Malinowskiego.  Zarząd  będzie  prosił
Walne  Zebranie  o zaakceptowanie  tej  uchwały  Zarządu.  Następnie  pani  prezes
przypomniała, że zadaniem niniejszego Zebrania jest również wybranie składu Komisji
Rozjemczej.

13. W związku  z  tym Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  zaakceptowaniem przez
Walne Zebranie  Uchwały Zarządu nr 9/2016 z dnia 22 sierpnia ws. powołania do składu
Zarządu p. Andrzeja Kornickiego. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie  Uchwałą NR
1/2016 z dnia 10.09.2016 - jednogłośnie zaaprobowało ww. uchwałę Zarządu.

14. Przed  przystąpieniem  do  zgłaszania  kandydatur  do  obu  organów  Stowarzyszenia  –
p.o prezes  Zarządu zgłosiła  wniosek o postanowieniu Zebrania  o głosowaniu jawnym
ws. wyboru  członków  organów  stowarzyszenia  na  podstawie  §  18  ust.  4  Statutu
i poprosiła  Przewodniczącego Zebrania  o przegłosowanie  tego wniosku.  Poddany pod
głosowanie przez p. Henryka Bącala wniosek o głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, został przyjęty przez członków Walnego Zebrania jednomyślnie.

 
15. W  następnej  kolejności  Przewodniczący  p.  Bącal  zarządził  zgłaszanie  kandydatur

do Zarządu,  w  którym  są  4  wolne  miejsca  oraz  wybory  całego  składu  Komisji
Rozjemczej, w statutowej ilości 5 osób. Do Zarządu zostały zgłoszone z sali następujące
osoby: Zbigniew Dobrowolski (zgłosił p.Z.Kazanowski), Aleksandra Krzewska (zgłosiła
p.G.Rojek),  p.  Jerzy  Kulpa  (zgłosił  A.Kornicki),  p.  Czesław  Wakulski  (zgłosiła
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H.Godyńska n/p jego pisemnego oświadczenia o chęci kandydowania, ponieważ w dniu
Walnego  Zebrania  miał  przebywać  w  sanatorium)  oraz  p.  Józef  Sprync  (zgłosiła
Z.Wierzchowska).

16. O  głos  poprosiła  p.o  prezesa  Zarządu  p.  Halina  Gaj-Godyńska,  która  przedstawiła
sylwetkę p. Wakulskiego, jako inżyniera budownictwa, a więc osobę bardzo pożądaną
w składzie Zarządu, który zamierza realizować inwestycje budowlane i liczy na fachowe
doradztwo  takiego  członka  Zarządu.  Poprosiła  też  Przewodniczącego  Zebrania
o możliwość zgłoszenia uwagi formalnej w kwestii kandydatury p. Józefa Sprynca, który
wyraził  zgodę na kandydowanie,  jednak ze  względu na liczne upomnienia  z  powodu
kilkuletniego,  uporczywego  zaśmiecania  działki  przedmiotami  niepotrzebnymi
do uprawy i korzystania z działki,  a więc naruszania § 19 i § 27 ust.  1-3 Regulaminu
Ogrodowego, nie może kandydować do żadnego organu Stowarzyszenia. Co więcej, wg
§ 14 ust. 1 Statutu grozi mu pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu. Wobec tego
argumentu,  kandydatura  p.  Sprynca  nie  może  być  brana  pod uwagę,  z  czym zebrani
zgodzili się, zamykając listę kandydatów.

17. Przewodniczący  Bącal  ogłosił  wybór  członków  Komisji  Rozjemczej.  Kandydaturę
p. dr Marzeny Włodarczyk-Stasiak zgłosiła p. prezes Halina Godyńska, argumentując to
jej udanym udziałem w pracy Zespołu Mediacyjnego ROD „Kalina” w okresie pomiędzy
działalnością  stowarzyszenia  PZD  i  obecnego  stowarzyszenia  ogrodowego  w  ROD
„Kalina”.  Kandydaturę  p.  Zbigniewa  Piroga  i  p.  Beaty  Staszewskiej  zgłosił
p. Przewodniczący Bącal, zaś kandydaturę p. Romana Wesołowskiego zgłosiła p. Halina
Godyńska.  Reagując  na  zachętę,  aby  osoby  zgłaszały  się  same,  do  pracy  w Komisji
Rozjemczej  zgłosiła  się  p.  Władysława  Racicka.  Lista  kandydatur  została  zamknięta
i Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami do Zarządu.
W rezultacie głosowania jawnego do Zarządu zostali wybrani: Zbigniew Dobrowolski,
Aleksandra Krzewska,  Jerzy Kulpa i  Czesław Wakulski.  Protokół  Komisji  Wyborczej
w załączeniu.

18.  W głosowaniu jawnym „en bloc” zostali wybrani do Komisji Rozjemczej: p. Marzena
Stasiak-Włodarczyk, p. Roman Wesołowski, p. Beata Staszewska, p. Zbigniew Piróg oraz
p. Władysława Racicka. Protokół Komisji Wyborczej w załączeniu.

19.  Zgodnie  z  kolejnym  punktem  Porządku  Obrad,  Przewodniczący  Zebrania  ogłosił
przerwę  na  ukonstytuowanie  się  nowo  wybranych  organów Stowarzyszenia.  Zgodnie
z zapisem § 30 ust.  4  Przewodniczący Zebrania  uczestniczył  w każdym z pierwszych
posiedzeń: uzupełnionego Zarządu i nowo wybranej Komisji Rozjemczej. 

20. Po przerwie Przewodniczący odczytał protokoły z pierwszych posiedzeń ww. organów
Stowarzyszenia, wg których na prezesa Zarządu  - jego członkowie wybrali p. Halinę
Gaj-Godyńską,  na I  wiceprezesa – p.  Leszka Pietrykę,  na II  wiceprezesa p.  Andrzeja
Kornickiego,  na  sekretarza  ponownie  p.  Grażynę  Rojek,  na  skarbnika  –  ponownie
p. Wiesławę Opasałę, zaś członkami Zarządu zostali: p. Aleksandra Krzewska, p. Jerzy
Kulpa, p. Zbigniew Dobrowolski i p. Czesław Wakulski.
Na  przewodniczącą  Komisji  Rozjemczej  wybrano  p.  Marzenę  Wlodarczyk-Stasiak,
na wiceprzewodniczącego  –  p.  Romana  Wesołowskiego,  na  sekretarza  p.  Beatę
Staszewską, zaś członkami Komisji zostali: p. Władysława Racicka i p. Zbigniew Piróg.
Protokoły z ww. posiedzeń stanowią załączniki do Protokołu z Walnego Zebrania.
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21.  Realizując  następne  punkty  Porządku  zebrania,  Przewodniczący  odczytał  projekty
uchwał  ws.  przyjęcia  regulaminów:  Komisji  Rozjemczej,  Komisji  Rewizyjnej
i Regulaminu  pracy  Zarządu.  Teksty  regulaminów  zostały  dostarczone  członkom
Stowarzyszenia  drogą  e-mailową  oraz  w  dniu  Zebrania,  w  formie  wydrukowanej.
Dyskusja  ws.  tych  projektów  uchwał  została  przewidziała  w  Porządku  obrad
po prezentacji pozostałych projektów uchwał jak:

22.  Projekt uchwały rekomendowany wcześniejszymi uchwałami Zarządu nr 5,6,7 z dnia
28.07.2016  w sprawach:  
 ustalenia wysokości wpisowego do Stowarzyszenia i składki członkowskiej 
 ustalenie wysokości wpisowego (opłaty wstępnej) i opłaty inwestycyjnej dla nowych

użytkowników działek, 
 ustalenia wysokości opłaty ogrodowej na rok 2017

23. Podczas dyskusji merytorycznie odniesiono się jedynie do przedstawionego przez Zarząd
projektu uchwały ws. wpisowego do Stowarzyszenia i uchwalenia składki członkowskiej.
Padały różne propozycje :  od podniesienia wysokości wpisowego do 50 zł (p. Roman
Wesołowski),  poprzez  podniesienie  wysokości  składki  miesięcznej  do  5  zł  zamiast
proponowanego  1  zł  (p.  Arkadiusz  Mordawski)  poprzez  modyfikację  wymienionych
wniosków, aby zrezygnować z wpisowego na rzecz podniesienia składki członkowskiej -
do  zakwestionowania  zasadności  wnoszenia  wpisowego  w  ogóle  (  p.  Marzena
Włodarczyk-Stasiak  i  p.  Andrzej  Kornicki).  Glos  zabrała  p.  Grażyna  Rojek,  która
rzeczowo  wyjaśniła  potrzebę  wnoszenia  wpisowego,  jako  w  pełni  świadomego
uczestnictwo  członków  Stowarzyszenia  w  kształtowaniu  strategii  finansowo-
gospodarczej  Stowarzyszenia  i  jednocześnie  odpowiedzialności  za  jego  prawidłowe
funkcjonowanie oraz przyszłość Ogrodu.  Jej  wypowiedź została nagrodzona brawami,
co nie przeszkodziło zebranym zagłosować za drugim, skrajnym wnioskiem zgłoszonym
z  sali:  aby  w  ogóle  odstąpić  od  uchwalania  obowiązku  wpłacania  wpisowego  przez
członków  Stowarzyszenia.  Poddany  pod  głosowanie  jako  pierwszy  wniosek  Zarządu
o uchwaleniu jednorazowego wpisowego w wysokości 20 zł od osoby uzyskał poparcie
13 osób, przeciwko niemu zagłosowało 17 osób. Wniosek o odstąpieniu od uchwalania
wpisowego  uzyskał  20  głosów  akceptacji  i  9  głosów  przeciw.  W związku  z  takim
wynikiem  głosowania,  Komisja  Uchwał  i  Wniosków  zmodyfikowała  treść  uchwały
ws. uchwalenia wpisowego i składki członkowskiej. Projekt nowej uchwały w załączeniu.

Nie odnosząc się do żadnego projektu uchwały, p. Bogusław Drąg wyraził uogólnione
pretensje i uwagi, m.in. o zawiedzionej nadziei na obniżenie opłaty ogrodowej w związku
z  wystąpieniem  z  PZD  i  usunięciem  obowiązku  płacenia  partycypacji,  o  zarośnięte
zbocze  sąsiadujące z  sektorem F,  należące do  Gminy Lublin,  zacieniające  m.in.  jego
działkę, brak  niesprecyzowanych przez niego działań Zarządu oraz osobiste uwagi co do
prawidłowości pomiaru jego działki. Odpowiedziała p. prezes, zwracając uwagę na to,
że Stowarzyszenie  działa  w nowej  formułę  zaledwie  2  miesiące  i  trudno  wyrokować
na podstawie tak krótkiego czasu o rentowności proponowanej opłaty ogrodowej, niższej
zresztą o 2 grosze od ubiegłorocznych. Ponadto roszczenia rzeczowe m.in. pana Drąga są
niekonsekwentnie i niewspółmiernie wygórowane wobec dążenia do obniżenia wpływów
finansowych do Zarządu Ogrodu. Podniosła także szczególne przywileje p. Drąga, jakich
doznał ze strony Zarządu, który zwolnił go z opłat za znaczną część zacienionej działki
oraz  odesłała  do  strony  internetowej  Stowarzyszenia,  gdzie  zamieszczona  jest  obfita
i skuteczna czasami korespondencja z władzami miasta ws. oczyszczenia skarpy, która
zacienia cześć Ogrodu. Podkreśliła, że p. Drąg należy do tej grupy malkontentów, którzy
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nie dając Ogrodowi nic z siebie (vide jego rezygnacja z funkcji prezesa Zarządu zaledwie
po 2 tygodniach jej piastowania), jest bezzasadnie nastawiony szczególnie roszczeniowo.

24. Po  zakończeniu  dyskusji  Przewodniczący  Zebrania  poprosił  Przewodniczącą  Komisji
Uchwał  i  Wniosków  p.  Aleksandrę  Krzewską  o  przedstawienie  Protokołu  Komisji
i odczytanie treści uchwał. Protokół Komisji w załączeniu.
Poddane  kolejno  przez  Przewodniczącego  Zebrania  projekty  uchwał  zostały
przegłosowane odpowiednio:

 Uchwała  NR 2/2016  ws.  wyników wyborów do  organów Stowarzyszenia  ROD
„Kalina” w Lublinie  - 30 głosami,

 Uchwała NR 3/2016 ws. przyjęcia Planu Pracy na rok 2016 i Programy Działania
na kadencję 2016 – 2020 - 31 głosami,

 Uchwała NR 4/2016 ws. przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia – 30 głosami,

 Uchwała  NR  5/2016  ws.  przyjęcia  i  zatwierdzenia  Regulaminu  Zarządu
Stowarzyszenia - 30 głosami

  Uchwała  NR  6/2016  ws.  przyjęcia  i  zatwierdzenia  Regulaminu  Komisji
Rozjemczej Stowarzyszenia - 30 głosami,

  Uchwała  NR 7/2016   ws.  ustalenia  wysokości  wpisowego  do  Stowarzyszenia
i składki członkowskiej - 30 głosami,

  uchwała  NR  8/2016  ws.  ustalenia  wpisowego  (opłaty  wstępnej)  oraz  opłaty
inwestycyjnej - 30 głosami,

  Uchwała NR 9/2016 ws. ustalenia wysokości opłaty ogrodowej na rok 2017 - 30
głosami,

  Uchwała NR 10/2016 ws. Planu  finansowo-gospodarczego na okres od 11 lipca
do 31 grudnia 2016 r. - 30 głosami.

25.  Po przyjęciu wszystkich zaplanowanych projektów uchwał przez Walne Zebranie głos
zabrała  pani  prezes  Halina  Gaj-Godyńska,  dziękując  przybyłym  za  aktywność
na Zebraniu.  Podkreślając rangę członkostwa w Stowarzyszeniu,  które zarządza całym
Ogrodem,  zachęciła  zebranych  do  rychłego  wniesienia  uchwalonych  składek
członkowskich oraz do szczegółowego zapoznania się wydrukowanych sporym kosztem
finansowym  broszur,  zawierających  Statut  Stowarzyszenia  i  Regulamin  Ogrodowy.
Przypomniała o zmianie konta bankowego, o upływie terminu płatności opłat za rok 2016
i  zaprosiła  zebranych wraz  z  rodzinami  na  festyn  z  okazji  Dnia  Działkowca  w dniu
24 września br. 

26.  Po wyczerpaniu Porządku obrad, Przewodniczący Henryk Bącal podziękował serdecznie
członkom Stowarzyszenia za przybycie i życzył uczestnikom miłego weekendu.

Protokołowała Przewodniczący Zebrania
Grażyna Rojek Henryk Bącal

Lublin, 10 września 2016 r.
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