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                                                                                                       Egz. pojedynczy 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ROD „BORÓWKA w NEKLI 
za 2021 rok na Konferencję Delegatów ROD  

 

1. Informacje o pracy Zarządu: 
 
W 2021 roku zarząd  ROD pracował  w następującym składzie: 
 Prezes                                            Józef Mól 

 Wiceprezes                                   Jerzy Czerwczak do 3.07.2021 r. 

         Ryszard Wasiucionek od 3.07.2021 r. 

 Sekretarz                                       Tomasz Mlicki do 3.07.2021 r. 

        Maciej Brzeźniak od 4.09.2021 r. 

 Skarbnik                                         Henryk Chełminiak 

             Członkowie                                    Wanda Lenczewska 

         Zdzisław Rogacewicz 

         Edwin Szmelter 

 

Działalność ROD „Borówka” w 2021 roku nadal zdeterminowana była  stanem epidemii 

wprowadzonych zarządzeniem władz RP.  Przez cały rok wszelkie działania Zarządu i innych 

organów ROD były podporządkowane rygorom tego stanu. Bezpieczeństwo działkowiczek                

i działkowiczów, a także innych osób przebywających na terenie Ogrodu był dla nas wszystkich 

nadrzędnym celem. 

Podtrzymaliśmy zawieszenie  pełnienia dyżurów ochronnych, czego konsekwencją było stworzenie 

możliwości wjazdu na teren Ogrodu bez pobierania kluczy (bramy można było otworzyć kluczem 

do furtek, który to klucz posiadają wszyscy działkowcy.  Mieliśmy obawy o bezpieczeństwo mienia 

działkowiczów i Ogrodu, ale nie zauważyliśmy włamań i dewastacji w stopniu większym niż            

w poprzednich latach. 

Stosownie do zarządzeń władz państwowych i zaleceń Krajowego Zarządu PZD wyłączyliśmy            

czasowo z użytkowania Plac zabaw i inne ogólnodostępne obiekty Ogrodu. O obostrzeniach stanu 

epidemii  i zasadach postępowania informowaliśmy działkowców poprzez stronę internetowa         

i ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. 

 Najtrudniejszym przedsięwzięciem było zorganizowanie walnego zebrania 

sprawozdawczego. W terminie planowanym ograniczenia zgromadzeń w stanie epidemii 

wykluczało organizację walnego zebrania w trybie normalnym. Kilkukrotne przesunięcie terminu 

zebrania nie dało rezultatów ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne.    

Po analizie sytuacji i dyskusji zdecydowaliśmy o odbyciu Konferencji Delegatów ROD w 

miejsce walnego zebrania sprawozdawczego w oparciu o zapis § 57 ustawy o rodzinnych 

ogródkach działkowych. W tym celu podjęto uchwałę nr 20/V/2021 z dnia 8 maja w sprawie 

zwołania w ROD Konferencji Delegatów. Konsekwencją była konieczność przeprowadzenia 

zebrania sektorów w celu wyłonienia delegatów na Konferencję Delegatów ROD. Przeprowadzone 

w dniu 12 i 13 czerwca walne zebrania sektorów wyłoniły 61 delegatów na 74 miejsca mandatowe 

(nie wybrano 13 delegatów w sektorze nr 1. Stąd też, po zasięgnięciu opinii w Krajowym Zarządzie 

PZD, zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu Konferencji Delegatów w dniu 26 czerwca. Warunkiem 
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koniecznym był udział co najmniej 38 delegatów (50% +1 w stosunku do ilości miejsc 

mandatowych). Dzięki ofiarnej pracy mobilizującej Zarządu i delegatów Konferencja Delegatów 

ROD odbyła się w wyznaczonym terminie przy obecności 50 delegatów (67,6% miejsc 

mandatowych). 

W ocenie Zarządu Walne Zebranie zostało przeprowadzone w warunkach bezpiecznych dla 

jego uczestników i sprawnie stwarzając warunki do bezpiecznego funkcjonowania Ogrodu w stanie 

epidemii oraz realizację zadań ujętych w Planie Pracy na 2021 r.. 

W ciągu 2021 roku dokonano 2 istotne zmiany w składzie Zarządu ROD. W dniu 21 czerwca 

2021 r. kol. Jerzy Czerwczak i kol. Tomasz Mlicki złożyli mandaty z funkcji i członków Zarządu ROD. 

Powodem był brak zgody Zarządu ROD na wniosek Jerzego Czerwczaka, poparty przez  Tomasza 

Mlickiego o zawarcie w uchwale porządkowej Konferencji Delegatów zapisu zezwalającego na 

parkowanie na działkach bez ograniczeń czasowych. Zarząd w większości wyraził zdanie, że 

wnioskodawca może wystąpić do Konferencji Delegatów z takim wnioskiem, ale Zarząd nie może 

wystąpić z wnioskiem, który budzi poważne wątpliwości prawne. Takie stanowisko Zarządu 

spowodowało opuszczenie posiedzenia przez Jerzego Czerwczaka i Tomasza Mlickiego oraz 

rezygnację z członków Zarządu ROD. Podkreślenia wymaga fakt nagłej rezygnacji z działalności 

osób funkcyjnych przygotowujących materiały na Konferencję Delegatów na 5 dni przed 

Konferencją. Ponadto w/w koledzy nie wzięli udziału w Konferencji Delegatów pomimo tego,         

iż zdawali sobie sprawę z wymogu statutowego co do ważności Konferencji. 

Dzięki przyjętemu w 2021 r. rozwiązaniu –przeprowadzeniu Konferencji Delegatów ROD, w 

roku 2022 zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia Konferencji Delegatów, co ze względów 

sanitarnych i finansowych jest korzystnym rozwiązaniem. 

W trakcie roku powołano Komisję do przeglądu infrastruktury Ogrodu, Komisję do odbioru 

robót od wykonawców oraz Komisję Konkursową o „Piękną Działkę 2021”.  

Zgodnie z uchwałą nr 11/2021 Konferencji Delegatów ROD w sprawie utworzenia stref 

zamieszkania Zarząd podjął uchwałę 104/XII/2021 z dnia 4 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia  

stref zamieszkania w ROD.  Zakupiono oznaczenia stref zamieszkania i zostaną zamontowane 

przed 1 maja 2022 r.                     

W ciągu roku Zarząd odbył 12 posiedzeń planowych oraz jedno dodatkowe. Tematem 

posiedzeń było zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego na terenie Ogrodu, załatwianie spraw 

działkowców, w tym głównie związane ze zmianami użytkowników działek, analiza opłat 

działkowych i sposób egzekucji zaległości, wybór wykonawców zadań inwestycyjnych                         

i remontowych oraz sprawy bieżące  w funkcjonowaniu Ogrodu. 

Trudnym zadaniem w stanie epidemii   było przygotowanie i przeprowadzenie „Dnia Działkowca”. 

Zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu Dnia Działowca w sposób tradycyjny, przy zachowaniu 

pewnych obostrzeń sanitarnych. Świętowaliśmy uroczyście, przy pięknej pogodzie, w otoczeniu 

naszych działek, przy dobrych humorach i zadowoleniu uczestników „Dnia Działkowca 2021”. 

W ocenie Zarządu zadania roku 2021 zostały zrealizowane w pełni na dobrym poziomie 

organizacyjnym, pomimo   nadzwyczajnych warunków stanu epidemii.  W działalności nie 

uniknęliśmy błędów. Poprawy wymaga informowanie działkowców o pracy Zarządu, zmianach      

w realizacji zadań, informowania   o zużyciu energii elektrycznej i wody oraz niedostateczny nadzór 

nad pracami wykonanymi przez wynajętych pracowników. Dobrze wykonuje swoje obowiązki  

Gospodarz Ogrodu, któremu należą się słowa podziękowania. 
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2. Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych.  

W 2020 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne i remontowe: 

  Wymieniono 73 liczniki energii elektrycznej, którym minął termin legalizacji; 

 Wykonano podporę do szlabanu  do wjazdu na teren parkingu  

 Wymieniono jedną rozdzielnię  energii elektrycznej z zabezpieczeniem strefowym; 

 Wymieniono 5  lamp oświetlenia zewnętrznego; 

 Wymieniono 2 szafy rozdzielcze oświetlenia zewnętrznego przy trafostacjach; 

 Postawiono  słup oświetlenia zewnętrznego w alejce „Leśna”; 

 Doprowadzono zasilanie energii elektrycznej do bram wjazdowych; 

 Zakupiono jedną tablicę ogłoszeniową i oznakowanie stref zamieszkania oraz tabliczki z 

nazwami alejek ogrodowych; 

 Opracowano operat wodno-prawny i wysłano wniosek do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego; 

 Ponadto wykonano  inne doraźne prace remontowe. 

Nie zrealizowano: 

 Montażu sterowania elektronicznego bramami wjazdowymi z powodu trudności 

znalezienia wykonawcy spełniającego wymagania Zarządu; 

 Montażu studzienki i kolektora do podłączenia wody do działek leśnych – wykonanie 

przełożono na 2022 r.; 

 Nie utwardzono odcinków dróg wewnętrznych ze względu na nagłe pogorszenie się 

warunków atmosferycznych w końcówce roku. 

Przełożenie części prac na 2022 r. oraz zwiększona kwota opłaty tzw. inwestycyjnej,  ponoszonej 

przez nowych działkowców, ponad przewidziane w preliminarzu ilości zmian, spowodowało 

znaczną nadwyżkę funduszu rozwoju, którą można wykorzystać w 2022 r., a część przewidzieć na 

nagłe prace remontowe bądź inwestycyjne dla utrzymania ciągłości zaopatrzenia w wodę i energię 

elektryczną. 

Funkcjonowanie infrastruktury ogrodowej. 

W 2021 r. zapewniono ciągłość dostaw energii elektrycznej i wody do odbiorców indywidualnych     

i na potrzeby ogólne Ogrodu. Niewielkie przerwy w dostawach wynikały z przyczyn technicznych 

lub zaniku zasilania ze strony zewnętrznej sieci energetycznej. 

 Jakość wody została sprawdzona przez certyfikowane stacje epidemiologiczne i była zdatna do 

spożycia przez cały okres. Poważnym problemem jest utrudniony odczyt zużycia wody ze względu 

na brak dostępu lub niesprawne, a także zapiaszczone lub w studzienkach głębokich umieszczone 

liczniki. Sieć wodna wymaga dalszej modernizacji. 

Sieć energetyczna po dokonanych naprawach i pracach modernizacyjnych jest w dobrym stanie. 

Wymaga jednak kontynuacji prac modernizacyjno-naprawczych. Nie dokończono jeszcze wymiany 

liczników prądu - przyjęty harmonogram wymiany określił zakończenie tych prac w 2022 roku. 

Pozostały do przeniesienia  2 skrzynki licznikowe z utrudnionym dostępem. Parking przy biurze 

Ogrodu zapewnia minimalne potrzeby parkingowe. Sytuację ratują miejsca postojowe wzdłuż dróg 

publicznych.  

W związku z planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż szosy gminnej Nekla –Borówno, 

Starosta Powiatu Bydgoskiego podjął decyzję o przekazaniu części terenu ROD wykorzystywanego 

na zatoczki parkingowe na rzecz Gminy Dobrcz pod tą inwestycję. 
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Powoduje to konieczność odtworzenia, choćby częściowego, miejsc parkingowych na poboczach 

dróg wzdłuż granic Ogrodu oraz powiększenie ilości miejsc parkingowych na istniejącym parkingu. 

  Plac zabaw dla dzieci spełnia swoje zadania i jest utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i higienicznym jednak jego pełne wykorzystanie będzie możliwe po poprawie 

zagrożenia epidemicznego. Urządzenia placu zabaw wymagają przeglądu po zimie i częściowo 

remontu. 

Budynek biura i dyżurki zapewnia potrzeby w niezbędnym zakresie. 

 

3. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku.  

Stan bezpieczeństwa na terenie Ogrodu zależy od stanu infrastruktury Ogrodu,  współdziałania ze 

służbami porządkowymi państwa i Gminy oraz przestrzeganiem zasad współżycia przez naszą 

społeczność. 

Ze względu na stan epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dyżurnych i osób 

pobierających klucze, zawieszono pełnienie dyżurów ochronnych. W ocenie Zarządu nie wpłynęło 

to istotnie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa  osób i mienia Ogrodu oraz mienia działek. 

Zawieszenie dyżurów ochronnych natomiast wpłynęło na pogorszenie gospodarki odpadami 

składowanymi na parkingu - podrzucanych śmieci i odpadów budowlanych przez osoby spoza 

Ogrodu i działkowców prowadzących działalności gospodarcze.  

Utrzymywanie stanu dotychczasowego (rezygnacja z dyżurów ochronnych) wymusza   

zmodernizowanie istniejącego monitoringu     i jego rozwój. Zapewnienie możliwości dojazdu służb 

ratunkowych i działkowców do działek, przy braku dyżurów ochronnych,  wymusza automatyzację 

otwarcia bram z kontrolowanym dostępem użytkowników działek  i służb ratunkowych. 

Urządzenie techniczne Ogrodu były sprawdzane pod względem technicznym i sanitarnym przez 

członków Zarządu i wynajęte firmy. Przeprowadzono przeglądy stanu Placu Zabaw, sieci 

energetycznej,   bezpieczeństwa przeciwporażeniowego oraz ogrodzenia zewnętrznego. 

Systematycznie naprawiano uszkodzone zamki bram i furtek. Bezpieczeństwo osób i mienia 

Ogrodu zależy w dużym stopniu od postępowania wszystkich użytkowników działek, ich rodzin 

oraz osób odwiedzających działkowców. Mamy liczne przykłady prawidłowej reakcji na łamanie 

prawa i zasad współżycia naszej społeczności. Są niestety przypadki kradzieży nie przez osoby    z 

zewnątrz ale przez sąsiadów. Użytkownik działki odpowiada za osoby przebywające na działce tak   

z rodziny jak i zaproszonych gości oraz zatrudnionych pracowników. Osoby obce nie mogą 

przebywać na terenie Ogrodu bez nadzoru użytkownika działek, a tak niestety często się dzieje. 

Klucze do bram i furtek są do użytku działkowców, a nie osób obcych. Tylko przestrzeganie zasad 

zawartych w Regulaminie ROD   i zasad współżycia społecznego może nas uchronić od zagrożeń 

zdrowotnych i uchronić nasze mienie. 

Ze służbami porządkowymi Zarząd utrzymuje kontakty na bieżąco informując Komisariat Policji                     

w Koronowe o terminach ważnych przedsięwzięć oraz informując o zakłóceniach porządku na 

naszym terenie. Z Urzędem Gminy Dobrcz utrzymujemy dobre relacje, zwracamy się z prośbą          

o pomoc  w rozwiązywaniu naszych problemów.  

Wynajęcie firmy ochroniarskiej na „Dzień Działkowca” oraz dobre współdziałanie z Policją 

Państwową zapewniło porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w tej imprezie. 

Głównym zadaniem w zakresie utrzymania porządku na terenie ROD jest zapewnienie odbioru 

śmieci  i innych odpadów od użytkowników działek,  ich systematyczny wywóz przez firmę, z którą 
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Ogród ma umowę – „Remondis” oraz utylizacja lub wywóz gałęzi i odpadów zielonych. Firma 

„Remondis” wywiązywała się sumiennie z zadań. Podstawiano pojemniki zgodnie z zamówieniem    

i odbierano po zgłoszeniu ich zapełnienia.  

Niestety po zmianach ustawowych koszty odbioru od nas odpadów znacznie wzrosły. Zgodnie         

z planem przeprowadzono odbiór mebli, sprzętu RTV i AGD w maju 2021 r.  

W związku z nagromadzeniem się odpadów nietypowych (gruz, płyty meblowe, elementy 

rozbiórkowe np. okna, drewno, armatura) Zarząd zdecydował o zamówieniu pojemników 

nietypowych, co pozwoliło na uporządkowanie terenu w rejonie parkingu.  

Po deficycie za 2020 r. w wysokości  40 531,88 złotych liczyliśmy na zwrot części długu z funduszu 

statutowego. Niestety rosnące ceny wywozu śmieci pozwoliły nam zmniejszyć deficyt tylko o 

2060,49 zł i to przy odstąpieniu od wywozu odpadów zielonych w końcówce roku i pokryciu innych 

wydatków z funduszu statutowego. Najbardziej uciążliwym problemem jest utylizacja gałęzi i 

odpadów zielonych (trawa, liście, łęty itp.).. Przyczyną tego jest brak dyscypliny wśród 

użytkowników działek. Powszechnym zjawiskiem jest mieszanie gałęzi z odpadami zielonymi, 

korzeniami,  a nawet wyrzucanie foli i innych odpadów komunalnych. Wywóz znacznej ilości gałęzi 

oraz odpadów poremontowych i gruzu będzie musiał być pokryty ze środków 2022 r.. 

 

5. Działalność z zakresie finansów.  

W zakresie zapewnienia finansowania działalności Ogrodu Zarząd koncentrował się na 

terminowym opłacaniu opłat ogrodowych przez użytkowników działek oraz oszczędnym 
gospodarowaniem posiadanymi zasobami. Podjęto wysiłki w wyegzekwowaniu opłat zaległych za 

lata ubiegłe. Wysiłki te przyniosły pozytywne efekty. Pozostała jedynie do wyegzekwowania  

opłata za lata 2018-2021 od użytkownika działki nr 316. Użytkownikowi wypowiedziano umowę 

dzierżawy działkowej. W toku jest eksmitowanie użytkownika z działki – sprawa jest w sądzie. 

Ponadto 25 działkowców nie uiściło opłat działkowych za 2021 r.. Powodem tego może być m.in. 

niemożliwość opłat bezpośrednio w kasie Ogrodu. W sumie zaległości wynoszą 38 483,16 zł. 

Przydzielonymi środkami finansowymi gospodarowaliśmy oszczędnie nie przekraczając kwot 

przewidzianych w preliminarzach finansowych na 2021 r.. Wyboru wykonawców prac 

dokonywaliśmy przez ogłaszanie publiczne ofert lub kierując zapytania do firm oferujących 

podobne usługi. W wyborze oferentów uwzględnialiśmy także udzielone referencje i własne 

doświadczenia z oferentami. Pandemia wymusiła przesunięcie środków pomiędzy kontami, przy 

zachowaniu głównych pozycji preliminarza finansowego na 2021 r. 

Rok zakończyliśmy nadwyżką 2 778,09 zł na funduszu statutowym. Stan środków finansowych na 

koniec roku wynosił w funduszu rozwoju 76 879,30 (zaplanowane 3 598,35 zł)  , a funduszu 

oświatowego 2 481,10 zł (zaplanowane 1730,10 zł) Nadwyżka  jest efektem zwiększonej ilości 

nowych użytkowników działek oraz przełożeniem części zadań na 2022 r.. Nadal problemem jest 

deficyt w rozliczeniach za wywóz nieczystości.  

W rozliczeniach za zużycie energii elektrycznej i za wodę mamy niewielką nadwyżkę.                       

W rozliczeniach za wodę udało to się dzięki odzyskaniu 11 427,00 zł nadpłaty od Wód Polskich za 

lata 2018-2020 co pozwoliło pokryć koszty zwiększonych opłat za pobór wód bez pozwolenia 

wodno-prawnego za dwa kwartały 2021 r.. 

Szczegółowe dane finansowe zawiera sprawozdanie finansowe Zarządu ROD. 
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6.  Wnioski. 

 W 2021 roku zrealizowano główne zadania przewidziane w Planie działania na 2021 r. 

jednak  z ograniczeniami wynikającymi z braku wykonawców na część zadań; 

 Zapewniono sprawne funkcjonowanie infrastruktury ogrodowej i ciągłość zaopatrzenia w 

energię elektryczną, wodę oraz odbiór i wywóz odpadów; 

 Środkami finansowymi gospodarowano oszczędnie i racjonalnie; 

 W 2022 roku należy kontynuować modernizację infrastruktury Ogrodu zwłaszcza mającej 

istotny wpływ  na funkcjonowanie Ogrodu, bezpieczeństwo działkowców i mienia Ogrodu 

oraz stanu porządku na terenie ROD; 

 W celu zwiększenia miejsc parkingowych należy przygotować pobocza dróg na zatoczki 

parkingowe oraz powiększyć ilość miejsc parkingowych na istniejącym parkingu.  

 

 
 

Nekla, dnia 5 marca 2022 r. 

 

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu ROD w dniu 5.03.2022 r. 

 

 

Wykonano w 1 egzemplarzu –a/a 


