
 W dniu 4 marca 2023 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „kpr. BENEDY" w Bydgoszczy 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD. Z uwagi na frekwencję zebranie odbyło się 
w drugim terminie. 

Działkowcy wysłuchali sprawozdania z działalności 
Zarządu ROD oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. 
Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdania za 2022 rok  
i postawiła wniosek o zatwierdzenie ww. sprawozdań.  Wy-
dała również pozytywną opinię po zbadaniu projektu prelimi-
narza finansowego ogrodu oraz projektów preliminarzy fun-
duszu rozwoju i oświatowego na 2023 rok.  

 W swym wystąpieniu Prezes Zarządu poruszył wiele 

tematów m.in. sfinalizowanie działań Zarządu do pomyślne-
go unormowania praw do władania gruntem, na których zlo-
kalizowane są wszystkie trzy kompleksy naszego ROD oraz 
czekające nasz Ogród dalsze działania w celu geodezyjnego 
unormowania powierzchni poszczególnych działek.  

Omówiony został problem niepokojącego braku zbilansowania zużycia wody na jednym z odgałę-

zień sieci wodociągowej na kompleksie 3, co może sygnalizować pojawienie się na nim kolejnego wycie-
ku. Zarząd w swych zadaniach zaplanował działania w celu jego zlokalizowania i usunięcia.  

Poruszone zostało również zagadnienie zwiększonych opłat 
za wywóz odpadów stałych z kompleksu 1 i 3 skutkujących dopła-
tami za rok ubiegły jak również zwiększonymi zaliczkami na rok 
bieżący. Na podstawie obserwacji oraz analizy Zarząd stwierdził, 
że główną przyczyną jest brak wiedzy działkowców o fakcie, że od 
dwóch lat na działkach opłacane jest opróżnienie każdego pojem-
nika z odpadami jak również niefrasobliwe działanie działkowców, 
którzy wyrzucają do kontenera z odpadami zielonymi całe ścinane 
gałęzie bez ich częściowego rozdrobnienia.  

 

Po dyskusji na tematy przedstawionych w/w sprawozdań uczestnicy Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczego przyjęli je jednogłośnie.  

W kolejnym punkcie porządku zebrania przedstawiono propozycje kolejnych uchwał dotyczących 
opłat do wniesienia przez działkowców w roku 2023 oraz planowanych zadań inwestycyjno-
remontowych. W ogłoszonej w tej części zebrania kolejnej dyskusji wiele słów padło w temacie zaliczek 
na opłaty za energię elektryczną zgłaszanych przez prze działkowców zużywających więcej niż 250 kWh. 
Na wszystkie sprawy podjęte w dyskusji rzeczowych odpowiedzi udzielił Prezes. 

Zebrani jednogłośnie przyjęli 32 uchwały dotyczące m.in. planu pracy zarządu ROD, planu remon-
tów, preliminarzy, zadań inwestycyjnych i opłat ogrodowych na 2023 rok. 
 Należy stwierdzić, że zebranie przebiegało w życzliwej atmosferze i nacechowane było troską o 
dobro i rozwój ogrodu. Po wyczerpaniu wszystkich punków porządku walnego zebrania, ogłoszono jego 
zamknięcie. 
 
        Przewodniczący zebrania 
              Jan RAKOCIŃSKI 
 


