
Sprawozdanie z działalności Zarządu Ogrodu im J. Niedziałkowskiego za 2017rok na WZS w 18.03.018r. 

W 2017roku odbyło się 12 zebrań członków zarządu ogrodu z udziałem przew. komisji rewizyjnej i 

innych przedstawicieli, uchwalono 43 uchwały podpisano wiele umów, zleceń oraz innych ważnych  

dokumentów. Opłaty za działkę uchwalone w  2017roku zapłacone przez wszystkich działkowców w 

wyznaczonym terminie. 

                                                                                                                                                                                         

4 działkowców sprzedało swoje posiadłości na działce na podstawie umowy notarialnej przeniesienia 

praw do działki na rzecz następcy. 1 działka zmieniła właściciela podpisując notarialnie przeniesienie 

praw do działki jako osoba bliska. 2 działki przyłączyliśmy do ogrodowej sieci elektrycznej, obecnie prąd 

na swojej działce posiada 117 działek a wodę miejską 120 działek.  

Kilku działkowców bezinteresownie pracowało na rzecz ogrodu przy porządkowaniu terenu pod nowa 

alejkę, przy pracach porządkowo-- ogrodniczych z powodu braku gospodarza i przy organizacji 

ogrodowych uroczystości.                                                                            

Działkowcy ze sztandarem uczestniczyli w wielu uroczystościach kościelnych, i związkowych oraz na 

zaproszenie ks. Proboszcza z kościoła św. Józefa cztero-osobowa delegacja z Prezesem Zenonem 

Królem oraz delegatem Parafii św. Józefa Bratem Klemensem z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 

udała się na Archidiecezjalno-Samorządowe dożynki do Sielinka do Centrum Wystawowo-

Szkoleniowego w którym brali czynny udział we mszy św i uroczystościach dożynkowych jako jedyna 

delegacja działkowców ze sztandarem która reprezentowała    Dekanat Średzki. 

W kwietniu na własną prośbę z członka zarządu i sekretarza zrezygnował pan Andrzej Mytko, 

powodem był wybór jego na prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W miejsce 

ustępującego zarząd po konsultacjach powołał na członka zarządu i sekretarza pana Krzysztofa 

Pacyńskiego który pełni tą bardzo wymagającą funkcje w zarządzie ogrodu. 

Na naszym terenie ogrodu i w świetlicy w ramach ogłoszonego Otwartego Społecznego Programu dla 

społeczności Miasta Środy  odbyły się  spotkania z przedstawicielami policji oraz straży pożarnej i 

samorządowcami i udziałem dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, dzieci działkowców i dzieci  

młodszych klas szkoły   Podstawowej nr3 oraz przedstawicielami PCK. Tematy na świetlicy pierwsza 

pomoc, oraz bezpieczeństwo w miejscach przebywania i na drogach. A na terenie ogrodu i u 

działkowców ‘’Żywe Lekcje Przyrody’’ które są jednym ze sztandarowych programów naszego Zarządu. 

Rozwinęła się również znacząca współpraca z kierownictwem OK i z prowadzącą Zespoły piosenki’’ 

Gama’’ Które wspólnie z innymi zaprzyjaźnionymi zespołami Folklorystycznymi razem z dziećmi 

przedszkolnymi i szkolnymi oraz Milusińscy dają nam wiele radości i zadowolenia podczas naszych 

uroczystości działkowych, za które im bardzo dziękujemy. Zawarliśmy nową współprace z Zarządem i 

członkami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, mamy z nimi doskonałe relacje i otwartą współprace 

która przekłada się na wspólną organizacje imprez, wszystko to pogłębia i przybliża nasze więzi do 

dalszego rozwoju. 



Gościliśmy w naszej świetlicy członków Kolegium Prezesów w spotkaniu opłatkowym oraz w spotkaniu 

konsultacyjnym przedstawicielami średzkich ogrodów z Prezesem OZ w Poznaniu dr. Zdzisławem Śliwą. 

Tematem spotkania było omówienie proponowanych zmian dotyczących regulacji zapisów w Statucie 

PZD. 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz księgowa uczestniczyli w szkoleniach grupowych w 

poznańskim ogrodzie przeznaczonym dla członków struktur związkowych. Ogrodowy Społeczny 

Instruktor uczestniczył w spotkaniach szkoleniowych w Poznańskich ROD.  

Działkowcy odpowiedzialni za obsługę i nadzór instalacji wody usunęli kilka awarii powstałych 

prawdopodobnie na wskutek najazdu kół samochodowych na nie uleżony grunt który spowodował 

prawdopodobnie nacisk i uszkodzenie złączek oraz rozszczelnienie spowodowane wysunięciem się 

uszczelek i wypłynięciem znacznej ilości metrów sześciennych wody. Ogrodowy elektryk dokonał w 

skrzynkach pod-licznikowych wymiany urządzeń sterujących samoczynnego  włączania  i wyłączania się 

alejkowych lamp, które powtarzały częste awarie.  

W 2017roku w ogrodzie wykonaliśmy zaplanowaną modernizacje i aktualizacje planu 

zagospodarowania ogrodu przez Firmę geodezyjno-kardiograficzną UniMAP z Katowic. Mamy wszystkie 

w tym temacie dokumenty, koszt wykonania 3900.00 zł brutto. W najbliższym czasie każdy działkowiec 

dostanie aneks dotyczący ewentualnej zmiany powierzchni działki które nie były dokładnie mierzone 

od wielu dziesiątek lat. W 2017 roku wykonaliśmy nowe inwestycje pod tyt. Utwardzenie kostką 

brukową wjazdu do ogrodu i terenu przyległego do boksu na pojemniki do śmieci oraz  chodnika na 

Al.Porzeczkowej w ilości 145m2. I chodnika z płytek betonowych na Al. Różanej w ilości 142mb.  Koszt 

tej inwestycji 22.130.00zł brutto. W tym 15.000,00 zł. Dotacji Celowej z UM. Dziękujemy Panu 

Burmistrzowi i Radzie Miasta za wsparcie finansowe naszych inwestycji.   Wykonaliśmy wymarzoną od 

dawna planowaną dodatkową inwestycje połączenia starej i nowej części ogrodu przez działkę nr.7 po 

wytyczeniu grodząc ją po obu stronach płotem z płyt betonowych tworzy przedłużenie Al. Malinowej. 

Można było tego dokonać dzięki porozumieniu członków Zarządu ogrodu z działkowcami działki nr 7. 

Dziękujemy Państwu za to. Koszt wykonania łącznika Al.Malinowej razem z przygotowaniem 4800.00zł 

Wykonaliśmy modernizacje 5 lamp na Al. ogrodowych, polegających na obniżeniu słupów lampowych 

do wysokości 5 metrów i przystosowaniu opraw do wymiany żarówek na energo-oszczędne. 

Korzystamy na zużyci energii. Koszt wykonania 1900.00zł brutto. Wykonaliśmy również nową 

powiększoną gablotę montując ją z wyłożoną ścianą utwardzonym styropianem społecznie przez 

działkowców na Al. Krańcowej. Koszt wykonania gabloty 1100.00zł br. z oszkleniem. 

W minionym roku wykonaliśmy zaplanowane w planie pomiary elektryczne skrzynek pod-licznikowych 

na podstawie betonowej polegającym na sprawdzeniu skuteczności zerowania, przez samoczynne 

wyłączenie przed porażeniem. Koszt wykonania promocyjnie 395.00 zł brutto. 

Dziękuję wszystkim którzy bezinteresownie wspomagali Zarząd w pracach społecznych na rzecz ogrodu 

szczególnie w organizacjach uroczystości w naszym ogrodzie i inwestycji. Dziękuję samorządowcom 

Panu Burmistrzowi Wojciechowi Ziętkowskiemu, Panu Staroście Marcinowi Bednarzowi, Pani Dyrektor 



OK Ewie Kusik Pani Radnej Sejmiku Woj. Katarzynie Kaźmierczak i innym za wyrozumiałość i pomoc 

finansową i wsparcie  naszych działaniach oraz osobisty udział w naszych uroczystościach i spotkaniach. 

Jestem przekonany że 2018 rok będzie również dobry dla naszego ROD i naszego Miasta i Gminy oraz 

ogrodnictwa działkowego. 

Proszę Państwa 2017rok obfitował również w ważna wydarzenia i uroczystości w PZD w Kraju w 

Okręgu i naszym rozwijającym się ROD. Z okazji Jubileuszu 120- lecia Ogrodnictwa Działkowego w 

Polsce w najstarszym ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp odbyły się centralne 

uroczystości prawie 200-letniego istnienia ogrodu jest notowany jako najstarszy istniejący ROD w 

Polsce i w Europie Udział w tych uroczystościach wzięli Prezes KR PZD mgr. Eugeniusz Kondracki i wielu 

innych przedstawicieli PZD, przedstawicieli władz Woj. I miejskich oraz wiele delegacji sztandarowych i 

działkowców Jubileuszowego ogrodu. Następnie Krajowe Dni Działkowca które odbyły się bardzo 

uroczyście w Bytomiu z udziałem Władz Państwowych i delegacji Związkowych z całego Kraju. 

Okręgowe Dni Działkowca które odbyły się uroczyście na Poznańskim  Euro Ogrodzie na Minikowie z 

udziałem Okręgowych Władz i delegacji wielu działkowców i sztandarów okręgu Poznańskiego oraz 

władz i działkowców z Niemieckich Ogrodów Działkowych. Również i w naszym ROD odbył się uroczysty 

Rodzinny Dzień Działkowca i uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem wielu działkowców z rodzinami 

wielu gości z udziałem Władz Miasta i Powiatu oraz Sejmiku Wojewódzkiego oraz Wice-prezes OZ w 

Poznaniu i wielu innych osób i również wiele zespołów Folklorystyczno-Rozrywkowych oraz dzieci.     

Proszę Państwa 9 grudnia 2017roku zwołano Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD w Warszawie 

poprzedzony był konsultacjami  w zespołach w pośród działkowców ROD omawiano propozycje zmian 

nowelizacji  zapisów Statutu PZD. Delegaci zjazdu uchwali znaczące zmiany proponowanych zapisów 

obecnego Statutu. Nowelizacja nowych zapisów Statutu wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez KRS. 

Ustawa o Stowarzyszeniach stworzyła konieczność regulacji i dostosowania zapisów do nowych 

potrzeb, które będą dalszym usprawnieniem działalności PZD i ROD w Polsce od 2019 roku.  

                                                  Dziękuje państwu za uwagę.       

             

   Prezes ROD 

   Zenon Król 


