
Związek Działkowców
Zarząd

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

,,SZAROTKA,,
w Rudzie Śtąptie1 l

Sprawozdanie za rok2015 z działalności Prezesa

ROD ,,Szarotka" w Rudzie Śtąskiej 9.

w roku 20 1 5 wypełniano obowią7ki zwiryane z bieżącą działalności ą oraz :

członkowie Zarządu spotykali się 12 tazy w ciągu roku;

w kłŻdY wtorek tj. 5I razy w ciągu roku dyżur w biurzę Zarządupełnili: Prezes, Kasjer, Gospodarze
oraz Opiekun Sal;

PrzYchYlono się do próŚb członków Ogrodu - w sprawie zaliczękna wodę i prąd, dofinansowania do
ogrodzenia zewnętrznego, rońożenia płatnoś ci na taĘ , zgody na remont ogrodzenia zewnętrznego;

administrowano przez cĄ rok stronę internetową

zotganizowano częściowy remont rowu melioracyjnego na kol. objazdowa;

zotgarńzowano Podłączenie budynków Domu Działkowca do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
zorganizowano remont skarpy i budowę nowego ogrodzenia od ulicy Czarnoleśnej;
interweniowano w lJrzędzie Miasta w sprawie wycinki drzew i krzewów wzdłuizulicy objazdowej;
wykonano remont kapitalny duzej sali oraz malowanie małej sali;

brano udział w dwóch sesjach Rady Miasta i w spotkaniach z władzarcti miasta w sprawie nowej
uóhwały Rady Miasta o gospodarowaniu odpadami;

II. zorganizowano nowy kontener na kolonii Szarotek w związkuz podpaleniem poprzedniego;

12, interweniowano w UM kilkanaście razy w ciągu sezonu w zwią7ku z nieterrninowym odbiorem
odpadów;

13. zorganizowano komisję w zwiąku ze zbiórkąpieniędzy na Mszę Św. z okazjiDnia Działkowca;
14. zorgatizowano komisję inwentaryzacyjnąw celu przeprowadzeniainwentaryzacji majątku RoD;
15. wzięto udział w II i III posiedzeniu PrezydiumOZ Śląski w Katowicach;

16.wziętoudziałw VIII Okręgowym ĄeździeDelegatów PZD OzŚtąpti w Chorzowie Batorym;
17. wzięto udział w Rejonowej konferencji PrzedĄazdowej w Rudzie Śtąst<iej;

18. wzięto udziałw XII Krajowym ZjeździeDelegatów w Warsz\wie;
19. prowadzono korespondencję z:

o Dzińkowcami ( wezwania do zapłaty, w sprawie plombowania licznika po terminie, w
szkoleń nowoPrzYjętych działkowców; w sprawie ryczaltu, w sprawie rozłożeńapłatności
w sPrawie Postawienia kontenera na gruz, w sprawie sadzenia dtzęw i krzewów na granicy
w sPrawie zgodY na remont ogrodzenia zewnętrznego, w sprawie obniżenia zaliczek, w
wYdania zaŚwiadczęń, w związku z możliwością podłączenia do sieci energetycznej i
w sprawie budowy nowej altany );
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. oz Śtąpt<i ( w sprawie wyjaśnienia członkostwa w związku uzytkowników 6-ciu działek kol.

Chorzowska, w sprawie altan ponadnormatywnych, w sprawie wniosku o przekazanie gruntów );

o Radnymi ( w sprawie nowej ustawy o gospodarce odpadami );

. urzędem Miasta (w sprawie wniosku o przekazartie gruntów związkowl w sprawie skargi na

nieterminowe w},wozy odpadów oruz nięrzętelne dostarczanie poczĘ, w sprawie wycięcia drzew,

w sprawie gospodarowania odpadami i kontenerów na biomasę, w sprawie oszacowania kosztów

ogrodzenia na granicy z cmentarzem, w zwiryku ze składaniem deklaracji śmieciowej, w sprawie

liczby dzińękw ROD);

- w sumie w roku 2015 sporządzono i wysłano 45 pism.

20. wypisano otaz wlrvieszono w ciągu roku ogłoszęniaw następujących sprawach:

o odkręceniu i zakręceniu wody, o składowaniu śmieci w kontenerach, o likwidacji kontenerów na okres

zimovły, o mszy św. Z okazjiDniaDzińkowca, o spacerach z psami i zakazie jardy na rowerze, o odczytach

liczników wodnych i prądowych;

21. podjęto 35 uchwał w sprawach:

- przyjęcia nowych członków ogrodu, remontu dużej Sali i malowania małej sali, terminach odkręcenia

i zakręcenia wody, opłaty inwes§cyjnej, kalkulacji kosźów uĘczeńa sal, zgody na podłączenie do sieci

wodnej działkowców niezrzeszonych );

22. co miesięcznie kontrolowano liczniki wodne i prądowe,,matki";

ż3. dbano o czystość w budynku Zarządu.

podpis Prezesa
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