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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ENERGETYK” 
oraz realizacji planu gospodarczego 

 
za okres 

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku 
 
 
 Na dzień 31.12.2020 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 2020 roku nikt nie zalegał z opłatami wobec Stowarzyszenia.  
  

W związku z trwającą w kraju pandemią, Walne Zebranie Członków odbyło się poza 
statutowym terminem okresu sprawozdawczego (w dniu 29.08.2020 r.) pomimo wyznaczenia 
pierwotnego terminu na marzec 2020 roku. Na Zebraniu przyjęto uchwały dotyczące wysokości 
składki na 2020 rok, opłat ogrodowych na 2020 rok, przyjęto plan gospodarczy, a także udzielono 
absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, jak i zatwierdzono sprawozdania z działalności 
organów Stowarzyszenia. Podjęto także decyzję o rozpoczęciu inwestycji przyłączenia do sieci 
wodociągowej i  o wysokości opłat w tym zakresie. 

 
Wprowadzone obostrzenia sanitarne nie pozwoliły także na regularne spotkania Zarządu.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK” odbył cztery (3) 
posiedzenia (23.01.2020, 27.02.2020 i 31.07.2020), na których podjął 19 uchwał (w tym 11 poza 
posiedzeniem, w formie akceptacji elektronicznej) związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.  
We wszystkich stacjonarnych posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia. 

 
 

Czynności podejmowane przez Zarząd w okresie sprawozdawczym: 
− rozwiązanie umowy z EKO na dzierżawę kontenerów na odpady zielone i podpisanie 

nowej, najkorzystniejszej cenowo umowy z firmą Recykling Południe z siedzibą w Radlinie 
(sektor I – 2 szt., sektor III – 1 szt.) i odbiór odpadów zielonych;  

− z wspomnianą firmą podpisano także kompleksową umowę na odbiór odpadów 
komunalnych – w związku z wyłączeniem ROD z systemu miejskiego; 

− konsultacje z Radnymi Miasta Rybnika w sprawie wyłączenia ROD z miejskiego systemu 
odbioru odpadów, 

− 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 – w związku z brakiem zgody PGE 
na przekazanie/sprzedaż gruntów – umorzenie postępowania w zakresie potwierdzenia 
użytkowania działek pod ROD. Obowiązuje stosunkowo korzystna umowa z PGE na 
dzierżawę gruntów pod ROD, w większości mają zastosowanie uregulowania ustawy o 
ogrodach działkowych (w szczególności w zakresie konieczności przekazania gruntów 
zastępczych i wypłat odszkodowań w przypadku likwidacji ROD)  

− podpisanie aneksu do umowy z PGE na dostarczanie energii elektrycznej do ROD; 
− utrzymanie domeny, aktualizacja strony www, prowadzenie strony Facebookowej 
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− kontrola poprawności dokumentacji, naliczenia opłat w związku ze sprzedażą działek przez 
użytkowników; 

− powołanie nowego gospodarza ogrodu na terenie sektora I (Józef Zieliński), wyznaczenie 
zadań gospodarzom ogrodu, bieżąca ocena ich pracy; 

− 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; 
− bieżąca naprawa sprzętu ogrodowego; 
− 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; 

 
 
Podsumowanie realizacji inwestycji przyłączenia ROD „ENERGETYK” do sieci wodociągowej: 

− prace zakończono w październiku 2020 roku (dwie inwestycje budowlane – ul. Rudzka 
(sektor I) i ul. Nad Zalewem (sektor II i III)); 

− całkowity koszt obu inwestycji zamknął się kwotą 63.152,20 zł – z czego z wpłat 
działkowców pokryto kwotę 46.800 zł (74%), a ze środków Stowarzyszenia kwotę 
16.352,20 zł (26%); 

− w chwili obecnej 49 działkowców sektora I podłączonych jest do instalacji, co stanowi 
58% ogólnej liczby działkowców. Odpowiednio – sektor II – 38 / 100%, sektor III – 15 / 
94%. W sumie na terenie całego ROD – 73,38 % działkowców korzysta z wody miejskiej; 

− dokonano przeglądu instalacji, wodomierzy i rejestru wartości wskazań; 
− w związku z koniecznością bieżących napraw, ponoszenia kosztów eksploatacji i 

gotowości PWiK do dostarczania do ROD wody, konieczne było zwiększenie wysokości 
opłaty za 1 m3 zużytej wody z 5,50 zł na 7,00 zł. 

 
 
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 oraz sektorze I 
− porządkowanie miejsc składowania odpadów zielonych; 
− przygotowanie Mszy Św. działkowców; 
− spawanie i naprawa bramy głównej wjazdowej do ROD – sektor I; 
− likwidacja zlewu na terenie ogólnodostępnego placu przy działce nr 12/I, 
− pomoc przy organizacji Walnego Zebrania Członków; 
− prace konserwatorskie, montażowe, porządkowe i pomocnicze. 

 
Wykonano prace o łącznej wartości rozliczeniowej 1120 zł (120 godzin / rozliczonych 112).  

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 2020 r. Stowarzyszenie posiadało środki finansowe z wpłat 
działkowców (opłaty ogrodowe, wpisowe, składki członkowskie i opłaty inwestycyjne)  
w łącznej kwocie 75.462,98 zł; 
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− z dokonanych wpłat wydatkowano środki m.in. na: 
• dostawy energii elektrycznej; 
• dostawy wody; 
• dzierżawę kontenerów na odpady zielone; 
• odbiór odpadów zielonych i komunalnych; 
• 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); 
• 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.); 
• dorobienie kluczy; 
• pełnomocnictwa i opłaty związane z realizacją inwestycji przyłączenia sieci 

wodociągowej do ROD;  
 
Szczegółowe rozliczenie przychodów i rozchodów objęte jest bilansem finansowym sporządzonym 
przez biuro rachunkowe.  
 
 
Realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez WZC na rok 2020: 
 
SEKTOR I 

• wykonanie przyłącza wody miejskiej z PWiK Rybnik ze studzienką wodomierzową na 
terenie sektora I oraz podłączenie do infrastruktury ROD „ENERGETYK” – wykonano 

• demontaż zlewu wody „pitnej” na placu gospodarczym przy zbiorniku + zagospodarowanie 
terenu po zlewie – wykonano 

• zabezpieczenie furtki działki nr 12 – hydrofornia przed nieuprawnionym wstępem – wykonano 
częściowo poprzez przymocowanie tabliczek informacyjnych / brak chętnych 

• 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 
• zakup kontenerów na odpady BIO i papier – nie zrealizowano / brak konieczności 
• koszenie placów wspólnych ROD – wykonano 

 
SEKTOR II 

• Wykonanie przyłącza wody miejskiej z PWiK Rybnik ze studzienką wodomierzową na 
terenie sektora II oraz podłączenie do infrastruktury ROD „ENERGETYK” z zaślepieniem 
dotychczasowego rurociągu – wykonano 

• szklenie i montaż zewnętrznej gabloty ogłoszeniowej – wykonano 
• 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 
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• koszenie placów wspólnych ROD – wykonano 
• obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – nie zrealizowano / brak chętnych 
• zakup kontenerów na odpady BIO i papier – nie zrealizowano / brak konieczności 

 
SEKTOR III 

• koszenie „parkingu” wzdłuż drogi dojazdowej do sektora – wykonano 
• obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – nie zrealizowano / brak chętnych 
• zakup kontenerów na odpady BIO i papier – nie zrealizowano / brak konieczności 

 
 
 
Działalność Zarządu w 2021 roku 
(w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia Walnego Zebrania Członków (28.08.2021)): 

 
− realizacja bieżących obowiązków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i zielonych,  
− analiza wydatków i skutków odbioru odpadów zielonych, 
− podpisanie nowej umowy dzierżawy kontenerów i odbioru odpadów zielonych i 

komunalnych, 
− weryfikacja stanu instalacji i wodomierzy, rejestr wskazań, 
− bieżące naprawy i konserwacje, 
− podjęcie decyzji o zgodzie na kolejne włączenia do instalacji wodnej, 
− podjęcie działań zmierzających do niezależnego od PGE podłączenia ROD do sieci 

elektrycznej, 
− dokonanie zmian we władzach Stowarzyszenia (rezygnacja wiceprezesa Ireneusza Oleksika 

oraz dokooptowanie wiceprezesa Mirosława Białowąsa), sprawy związane z rejestracją w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 

− wymiana zamków w furtkach ROD – sektor II, 
− wydłużenie czasu otwarcia bramy ROD – sektor I, 
− współpraca z Policją (wiceprezes Ryszard Walo) w związku z włamaniami i kradzieżami do 

altan ROD, 
− negocjacje w sprawie korzystnej oferty PZU na ubezpieczenie działek Stowarzyszenia, 
− wymiana tablicy ogłoszeniowej na terenie sektora II, 
− wydanie zgody na wycinkę 2 orzechów ze wspólnego terenu ROD – sektor II, 
− negocjacje i wstępne mediacje z poszczególnymi działkowcami – w związku z sytuacjami 

konfliktowymi. 


