
PROTOKÓŁ 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD „27LIPCA”                                        
W BIAŁYMSTOKU z dnia 3.04.2016 r. 

 
Komisja w składzie: 
Przewodniczacy: Irena Żukowska 
Sekretarz:            Grzegorz Czarnomysy 
Członek:               Mirosław Kuźma 
 
Na  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków PZD w dniu 3.04.2016 r. podjęto 
uchwały: 

 
UCHWAŁA Nr 1/2016 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego 
Zarządu ROD w 2015 r. 
      Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD. Na podst. 
§ 64     pkt 1 oraz § 64 pkt 3 PZD postanawia: 
                                                            §  1 
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2015. 
 
                                                            §  2 
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2015 rok składające się z: 
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą          -  
………………… 
- rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę           -   
………………… 
- sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą              -   
………………… 
- sprawozdania Fun duszu Oświatowego zamykającego się kwotą        -   
………………… 
 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr 2/2016 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 
2015 r 
          Walne zebranie sprawozdawcze na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, 
zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr 3/2016 
W sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia. 
        Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „27 Lipca” w 
Białymstoku na podstawie § 64 pkt. 7 statutu postanawia, uchwalić wysokości 
poszczególnych opłat ogrodowych: 
Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w 
szczególności na: 

1. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 
2. Bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, 



3. Opłaty na dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu 
ogólnego        i infrastruktury ogrodowej, 

4. Ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne. 
5. Zarządzanie ROD. 

 
W roku 2016 r  wysokości opłaty ogrodowej wynosi  0.86 zł. od m2  powierzchni 
użytkowanej działki, plus partycypacja   15 zł. na ogrodzenie ogrodu. 
Użytkownicy działek nie posiadający prądu - wysokość od m2 wynosi 0,83 zł. 
Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany wpłacić w terminie 
do 30.06.2016 r. 
 
UCHWAŁA Nr 4/2016 
W sprawie planu pracy na 2016 r. 
           Walne zebranie sprawozdawcze, na podstawie  § 64 pkt 6 statutu PZD, 
postanawia przyjąć plan pracy na rok 2016. 
Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr 5/2016 
w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 r. 
        Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „27 Lipca” w 
Białymstoku 
na podstawie  §64 pkt. 6 statutu, postanawia przyjąć: 
 

1. Preliminarz finansowy działalności statutowej na 2016 rok zamykający się po 
stronie przychodów i kosztów kwotą   31 375,98    zł.  

2. Preliminarz Funduszu Rozwoju ROD 
a) Bilans otwarcia                                                 -     8 505,00  zł 
b) Planowane przychody                                      - 432 000,00  zł 
c) Planowane koszty                                            - 410 000,00  zł 
d) Planowany stan na 31.12.2016                       -    30 505,00 zł 

      3)  preliminarz Funduszu Oświatowego 
           a) bilans otwarcia                                                  -           80,09  zł 
           b) planowane przychody                                       -         400,00  zł 
           c) planowane koszty                                              -         300,00 zł 
           d) planowany stan na 31.12.2016                         -         180,09 zł 
Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej  REALIZACJI I uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr 6/2016 
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci elektrycznej. 
 
        Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „27 Lipca w Białymstoku 
Na podstawie § 64 pkt . 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do 
realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. modernizacja sieci elektrycznej. 
 
        Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania 
oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek Zarządu 
ROD, stanowiący załącznik do uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr 7/2016 
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ogrodzenie ogrodu 500 mb. 



        Walne zebranie sprawozdawcze – członków PZD w ROD „27 Lipca” w 
Białymstoku na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD 
przyjmuje do realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. ogrodzenie ogrodu 500 
mb. 
        Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania 
oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu 
ROD, stanowiący załącznik do uchwały. 
        Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji  zadania, o którym 
mowa w § 1, 
przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:  zł  15,- na rok 2016. 
Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi  8610 zł 
 
UCHWAŁA Nr 8/2016 
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. modernizacja rowu melioracyjnego. 
        Walne zebranie sprawozdawcze – członków PZD w ROD „27 Lipca” w 
Białymstoku 
 Na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do 
realizacji na rok 2016 zadanie inwestycyjne pn. modernizacja rowu melioracyjnego 
         Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania 
oraz 
System realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, 
stanowiący załącznik do uchwały. 
 
UCHWAŁA Nr 9/2016 
W sprawie wykonania ścieżek rowerowych na terenie ogrodu. 
Uchwałę odrzucono większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących się. 
Uchwała w dokumentacji ROD. 
 
UCHWAŁA Nr 10/2016  
W sprawie nazwy ogrodu z „27 Lipca” na „42 Pułku Piechoty”. 
Uchwałę odrzucono większością głosów przy 5 głosach za i przy 2-ch głosach 
wstrzymujących się.  – Uchwała w dokumentacji ROD. 
 
UCHWAŁA Nr 11/2016 
W sprawie zakazu koszenia trawy w soboty i niedziele. 
Uchwałę odrzucono większością głosów przy 7 głosach za. 
Uchwała w dok. ROD. 
 
UCHWAŁA Nr 12/2016 
W sprawie zatrudnienia gospodarza ogrodu na stałe.  
Uchwałę odrzucono większością głosów przy 24 głosach za zatrudnieniem. 
Uchwała w dok. ROD. 
 


