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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ENERGETYK” 
oraz realizacji planu gospodarczego 

 
za okres 

od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku 
 
 
 Na dzień 31.12.2019 roku Stowarzyszenie liczyło 119 członków na ogólną liczbę 139 
działkowców. 
  
 W wyznaczonym terminie niemalże wszyscy członkowie Stowarzyszenia uregulowali składkę 
członkowską i większość działkowców dokonała opłat ogrodowych za użytkowanie działek. Na ostatni 
dzień grudnia 2019 roku tylko dwóch działkowców zalegało z opłatami wobec Stowarzyszenia (na 
łączną kwotę 881 zł). Działkowcy zostali pisemnie wezwani do zapłaty, w wyniku powyższego jeden 
działkowiec uregulował należność.  
  

W okresie sprawozdawczym (16.03.2019) odbyło się zwołane przez Zarząd Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia, na którym przyjęto uchwały dotyczące wysokości składki na 2019 rok, 
opłat ogrodowych na 2019 rok, przyjęto plan gospodarczy, a także udzielono absolutorium Zarządowi 
oraz Komisji Rewizyjnej, jak i zatwierdzono sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia.  

 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK” odbył cztery 

(4) posiedzenia, na których podjął 13 uchwał związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. W 
części posiedzeń Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 
 

Czynności podejmowane przez Zarząd w okresie sprawozdawczym: 
− podpisanie umowy z EKO na dzierżawę kontenerów na odpady zielone (sektor I – 2 szt., 

sektor III – 1 szt.) i odbiór odpadów zielonych; 
− monitowanie w PGE wycinki drzew z terenu ROD i terenów przyległych (akceptacja, 

zgodnie  
z zapewnieniem PGE wyłoniono już w przetargu firmę, która powinna dokonać wycinki 
przed sezonem działkowym 2020); 

− czynności związane z udzieleniem zgód na podłączenie działek sektora I do instalacji wody 
„pitnej”, odczyty wodomierzy oraz ich plombowanie; 

− czynności związane z uregulowaniem własności gruntów, wielokrotne monity do PGE  
o informację dotyczące ewentualnego przekazanie gruntów – bez rezultatów, sprawa w 
toku; 

− utrzymanie domeny, aktualizacja strony www; 
− kontrola poprawności dokumentacji, naliczenia opłat w związku ze sprzedażą działek przez 

użytkowników; 
− wyznaczenie zadań gospodarzom ogrodu, ocena ich pracy; 
− zakup ogrodowej kosy spalinowej na teren sektora I; 
− wznowienie polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Stowarzyszenia z PZU; 
− czynności związane z  utrzymaniem ciągłości dostaw wody miejskiej do ROD – w związku  

z wypowiedzeniem przez PGE umowy na dostarczanie wody; 
− nadzór nad odbiorem odpadów zielonych i komunalnych, zgłaszanie reklamacji; 
− przygotowanie warunków i decyzji dotyczących przejścia ciepłociągu przez teren ROD; 
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− wybór i zlecenie wykonania projektu przyłącza ROD do sieci wodociągowej, monitowanie 
postępów, przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie map, zgód i wyrysów, 
prowadzenie rozmów, konsultacji i negocjacji; 

 
 
Czynności podejmowane przez Zarząd w okresie sprawozdawczym w zakresie zapewnienia 
przyłączenia ROD „ENERGETYK” do sieci wodociągowej: 

− wybór i zlecenie wykonania projektu przyłączenia ROD do sieci wodociągowej, 
− udzielenie stosownych pełnomocnictw, 
− uzyskanie z UM Rybnik map zasadniczych, 
− uzyskanie warunków technicznych z PWiK Rybnik, 
− uzyskanie zgód na wejście w teren prywatnych działek, 
− zlecenie i uzyskanie geodezyjnych map do celów projektowych, 
− uzyskanie kosztorysów inwestorskich, 
− bieżące konsultacje, negocjacje, ustalenia. 

 
 
W ramach prac na rzecz ogrodu działkowcy wykonali: 

− koszenie wspólnych placów i terenów wspólnej infrastruktury ogrodowej; 
− koszenie części rowów i parkingu przy sektorze II/III 
− porządkowanie miejsc składowania odpadów zielonych; 
− przygotowanie Mszy Św. działkowców; 
− spawanie i naprawa bramy głównej wjazdowej do ROD – sektor I; 
− pomoc przy organizacji Walnego Zebrania Członków; 
− prace konserwatorskie, montażowe, pomocnicze. 

 
Wykonano prace o łącznej wartości rozliczeniowej 880 zł (100 godzin). W większości jednak 

prace znacznie przekraczały wyznaczony zakres, a działkowcy wykonywali je w ramach nieodpłatnych 
działań społecznych. Podkreślenia wymaga fakt, iż ilość godzin ma charakter orientacyjny i podana 
jest do celów zaliczenia wyznaczonych godzin prac na rzecz ogrodu (bez względu na rzeczywisty czas 
wykonania). 
 
 
Gospodarka finansowa: 

− na dzień 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie posiadało środki finansowe z wpłat 
działkowców (opłaty ogrodowe, wpisowe i składki członkowskie) w łącznej kwocie 
69.452,09 zł; 

− na dzień 31.12.2019 r. dwóch działkowców zalegało z opłatami ogrodowymi (881,00 zł);  
− z dokonanych wpłat wydatkowano środki m.in. na: 

• dostawy energii elektrycznej; 
• dzierżawę kontenerów na odpady zielone; 
• odbiór odpadów zielonych; 
• opłaty do Urzędu Miasta związane z odbiorem odpadów miejskich; 
• dzierżawę gruntów na podstawie umowy dzierżawy z PGE; 
• opłaty pocztowe (wysyłka pism, upomnień, korespondencja z podmiotami 

zewnętrznymi); 
• opłaty bankowe (prowizje itp.); 
• opłaty administracyjne (księgowość, wynajem siedziby, opłaty bankowe, paliwo, 

organizacja Walnego Zebrania, podatki do US); 
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• opłacenie hostingu, domeny, utrzymanie strony www; 
• ubezpieczenie OC Stowarzyszenia; 
• zakup materiałów biurowych; 
• zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek ROD; 
• zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac na rzecz ogrodu (farby, 

rozpuszczalniki, pędzle itp.); 
• zakup ogrodowej kosy spalinowej dla sektora I; 
• pełnomocnictwa, wydanie map, przygotowanie map do celów projektowanego 

przyłącza do sieci wodociągowej. 
 
 
Szczegółowe rozliczenie przychodów i rozchodów objęte jest bilansem finansowym sporządzonym 
przez biuro rachunkowe.  
 
 
Realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez WZC na rok 2019: 
 
SEKTOR I 

• zakup kosy spalinowej – wykonano 
• demontaż zlewu wody „pitnej” na placu gospodarczym przy zbiorniku + zagospodarowanie 

terenu po zlewie – nie zrealizowano / brak chętnych 
• zabezpieczenie furtki działki nr 12 – hydrofornia przed nieuprawnionym wstępem – wykonano 

częściowo poprzez przymocowanie tabliczek informacyjnych 
• naprawa (spawanie), czyszczenie i malowanie starej bramy między działkami nr 1 i 10 – nie 

zrealizowano / brak chętnych 
• obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – nie zrealizowano / brak chętnych 
• naprawa lub wymiana zamka w furtce ROD sektor I – wejście od ulicy Podmiejskiej – 

wykonano 
• zabezpieczenie między alejką a rowem opaskowym obok kontenera na odpady zielone (od ul. 

Podmiejskiej) obok działki nr 7- nie zrealizowano / brak chętnych / brak środków 
 
SEKTOR II 

• wykonanie przyłącza wody miejskiej z PWiK Rybnik ze studzienką wodomierzową na 
terenie sektora II oraz podłączenie do infrastruktury ROD „ENERGETYK” – w trakcie / nie 
zrealizowano z uwagi na trwająca procedurę projektową 

• szklenie i montaż zewnętrznej gabloty ogłoszeniowej – nie zrealizowano / brak chętnych 
• montaż nowej i demontaż starej tablicy ogłoszeniowej – nie zrealizowano / brak chętnych 
• obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – nie zrealizowano / brak chętnych 
• wymiana i montaż siatki ogrodzeniowej sektora II (część czołowa od ul. Nad Zalewem) lub 

przesunięcie części ogrodzenia od strony ul. Nad Zalewem (osadzenie nowych słupków, 
likwidacja starych) - do decyzji po konsultacji z Zarządem – nie zrealizowano / brak chętnych / 
brak środków 

• koszenie placów wspólnych ROD – wykonano 
 
SEKTOR III 

− koszenie „parkingu” wzdłuż drogi dojazdowej do sektora – wykonano 
− obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – nie zrealizowano / brak chętnych 

 


