
PROTOKÓŁ 

z Walnego Zebrania  

 Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie  

z dnia 22 marca 2019 r. 

 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

5. Wybór Komisji: 

a) Mandatowo - Skrutacyjnej 

b) Uchwał i Wniosków 

6. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2014 – 2019. 

7. Bilans finansowy za 2018 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2018 rok. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. 

10. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad. 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami – zatwierdzenie. 

12. Głosowanie absolutorium dla ustępujących władz. 

13. Prezentacja Planu Pracy na II kadencję i Preliminarza na 2019 rok. 

14. Propozycje zmian w statucie. 

15. Dyskusja. 

16. Wybór nowych władz Stowarzyszenia. Protokół Komisji Skrutacyjnej. 

17. Zatwierdzenie projektów uchwał. 

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

    

ad. 1 i 2 
Powitania i otwarcia zebrania dokonała Prezes Krystyna Sosińska-Klimek, informując, że zebranie 
odbywa się w drugim terminie. Protokolantem zostaje Hanna Trzcielińska.      
Do składu Prezydium zaproponowała Jana Żukowskiego, Andrzeja Lebiodę, Hannę Trzcielińską oraz 
Teresę Wrzeszcz z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącej Zebrania. Wymienieni 
wyrazili zgodę, innych kandydatur nie było. 
Propozycje przyjęto jednogłośnie. 
                           
ad. 3 
Przewodnicząca zebrania przedstawiła wyżej podany porządek obrad, który został zatwierdzony 
jednogłośnie. 
 
ad. 4 
Przewodnicząca zapoznała zebranych z Regulaminem posiedzenia (w załączeniu). Został przyjęty 
jednogłośnie.  
 



ad. 5  
Wybrano jednogłośnie (z uwagi na brak innych kandydatur) Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w 
składzie: 

1. Elżbieta Kawecka 
2. Mariusz Kujawa 
3. Ryszard Trzcieliński 

 
oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : 

1. Janusz Musiał 
2. Małgorzata Grochowska 
3. Małgorzata Gołata 

 
ad. 6, 7, 8, 9 
Sprawozdania : 

1. Zarządu Stowarzyszenia z działalności za kadencję 2014 - 2019 (wcześniej przesłane do 
działkowców drogą e:mail i pocztą, a także umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia) 
przedstawiła Prezes – Krystyna Sosińska-Klimek, 

2. Bilans finansowy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawiła Księgowa – Bogumiła 
Kocieniewska, a wykonanie preliminarza za 2018 r. – Skarbnik – Stanisław Spibida, 

3. Komisji Rozjemczej za 2018 r.  – przedstawiła z-ca Przewodniczącej – Ewelina Kamieniecka. 

4. Komisji Rewizyjnej wraz z oceną Zarządu za 2018 r. – przedstawił Przewodniczący – Henryk 
Ochniak. 

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do uchwał. 

 
ad. 10  
Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji - stwierdzając 
prawomocność obrad w II terminie (Protokół w załączeniu). 
 
ad. 11, 12 
Przewodnicząca Zebrania (wobec braku uwag do złożonych sprawozdań) poddała pod głosowanie 
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
ad. 13 
Projekt Planu pracy Zarządu na II kadencję w latach 2019 -2024 (wcześniej przesłany do działkowców 

drogą e:mail i pocztą, a także umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia) przedstawiła 

Prezes Krystyna Sosińska-Klimek.  

Preliminarz przedstawił p. S. Spibida, przedkładając jednocześnie propozycje Zarządu wysokości opłat 
w 2018 roku, i tak: 

a) opłata ogrodowa w kwocie 1,00 zł od 1 m2, 
b) opłata za odpady – 140,00 zł od działki, 
c) wysokość ekwiwalentu za niewykonanie pracy świadczonej na rzecz ogrodu 40 zł 

(4 x 10,00 zł) od działki, 
d) opłata za odprowadzanie ścieków wg odczytu liczników, 



e) roczna opłata w wysokości 50,00 zł od działki. związana z koniecznością wymiany 
wodomierzy oraz należnościami za wodę naliczanymi przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
 

ad. 14, 15 
Zmiany w Statucie zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia przedstawiła Hanna Trzcielińska. Po 

dyskusji Walne Zebranie przyjęło projekt zmian.  

 
ad. 16 

1. Zgodnie ze statutem (po zmianach) Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie. Jako 
jedyną kandydatkę zaproponowano Krystyną Sosińską-Klimek. W/w wyraziła zgodę. 

2. Do Zarządu zaproponowano: 
                 -Stanisław Spibidę  
                 - Hannę Trzcielińską 
                 - Ewę Brodaczewską  
                 - Marcina Szafrańskiego 
                 - Małgorzatę Gołatę 
w/w wyrazili zgodę. 

3. Do Komisji Rozjemczej zaproponowano: 
                 - Alicję Dylik 
                 - Ewelinę Kamieniecką 
                 - Alfreda Dybalskiego 
w/w wyrazili zgodę. 

4. Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: 
                  - Henryka Ochniaka 
                  - Teresę Wrzeszcz-Głowacką 
                  - Waldemara Mülhstein 
w/w wyrazili zgodę. 

Nastąpiło głosowanie. Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
odczytała Protokół Komisji (załącznik) z przeprowadzonych wyborów.  

ad. 17 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekty uchwał i poddała je pod głosowanie: 

1. Uchwała nr 1/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia za I kadencję w latach 2014 -2019. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

2. Uchwała nr 2/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 

okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

3. Uchwała nr 3/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 

rok 2018. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

4. Uchwała nr 4/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej 

Stowarzyszenia za rok 2018. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

5. Uchwała nr 5/2019 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 r. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

6. Uchwała nr 6/2019 – w sprawie uchwalenia wysokości opłat ogrodowych i terminów ich w 

noszenia w 2019 roku. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 



7. Uchwała nr 7/2019 – w sprawie uchwalenia wysokości dodatkowej rocznej opłaty w wysokości 
50,00 zł. 
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.  

8. Uchwała nr 8/2019 – w sprawie uchwalenia ilości godzin pracy świadczonej przez działkowca na 

rzecz ogrodu lub wysokości ekwiwalentu za niewykonanie prac w 2019 r. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.  

9. Uchwała nr 9/2019 – w sprawie uchwalenia Planu pracy Zarządu na II kadencję w latach 2019 – 

2024. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.  

10. Uchwała nr 10/2019 – w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych na 2019 rok. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

11. Uchwała nr 11/2019 – w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie. 

Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie. 

12. Uchwała nr 12/2019 – w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia na II kadencję 2019 – 2024. 

Wszystkie uchwały stanowią załączniki do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

ad. 18 

1. Roman Bąk (dz. nr 50) wystąpił z zapytaniem o możliwość wykupu ziemi pod działką w 
kontekście zlikwidowania od 2019 wieczystego użytkowania. Odpowiedział mu Andrzej 
Wadyński (dz. nr 6), iż w świetle obecnych przepisów i uregulowań prawnych nie ma takiej 
możliwości. 

2. Prezes Krystyna Sosińska-Klimek (dz. nr 82) wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
zatrudnienie osoby - kierownika budowy (z ogrodu lub poza), która byłaby odpowiedzialna za 
inwestycję brzegowego ujęcia wody. Walne Zebranie jednogłośnie poparło wniosek. 

ad. 19 
Wobec braku innych tematów Przewodnicząca dziękując – zamknęła zebranie. 

 

                  Protokolant:                                                                 Przewodnicząca Zebrania:                


