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PRoToKoŁ
WALNE GO ZEBRANIA SPRAWOZDAWC ZEGO RODZINNE GO OGRODU

DZIAŁKOWEGO ,,SZAROTKA" z dnia 19 marca 201,6 roku

Zebrartie rozpoczęto w drugim terminie o godz.11.30 zlwagi na nieobecnośó większości członków.
Przerwę pomiędzy pierwsąrm a drugim terminem zebrania, za zgodą zebranych, wykorzystano na
przedstawienie systemu opłat dzińkowych na rok 2016, sposobu gospodarowania odpadami, aktualizacji
danych, sadzenia krzewów w alejkach oraz ptzryrócenia drożności alejki na kolonii Objazdowej
w związku z remontem skarpy. Omówiła problem reprezentacji Ogrodu w zwiryku ze spotkaniem z policją
w dniu l9 lutym 2016 roku.
W imieniu swoim i ZarzSu obecnych powitała Prezes Iwona Smieskol. Z rarnieńa Delegatury Rejonowej
w ZebraniuuczestńczyŁkierownik Delegatury w Rudzie Śtąstie; - Józef Nawój.
Minutą ciszy uczczono zmarłych działkowców.
Na Przewodniczącego Zebrańawybrany zostń Henryk Wiedehoeft oraz Protokolarrt - Dorota Kuliberda.
Przewodniczący Zebrańaodczytń Porządek Walnego Zebraniaoraz Regulamin Walnego Zebrania.
Poddane pod głosowanie Porządek i Regulamin zostały przyjęte jednogłośnie.
Kolejnym punktem Zebtańabył wybór kandydatów do Komisji:

- Mandatowej: Waldemar Sikora, Irena Bożena Pustelnik-Kokoszka, Maria Łętowska;
- Uchwał i Wniosków: Roman Miemiec , Józef Bugdoł, Elzbieta Studnik.
Wybrani kandydaci zostali przyj ęci j ednogłośnie.

Sprawozdanie merlorycznę z dziŃalności Zarządu za rok 2015 przedstawiła Prezes Iwona
SmieskoI.

Sprawozdanie finansowe za2015 rok przedstawiŁaPani Kasjer Agnieszka Musioł.
Działając na podstawie Statutu PZD, Przewodnicząca Ogrodowej Komisji Rewizyjnej - Pani

Krystyna Jędras, przedstawiła sprawozdanię za rok 2015 składając wniosek o zatwierdzenie sprawozdń
Zarządu.

Plan Pracy na rok 20116 ptzedstawiony został ptzez Panią Prezes. Istotnymi punktami oprócz
prowadzenia działaIności administracyjnej i finansowej, jest remont ubikacji na dużej Sali oraz remont biura
Zaruądu.

Preliminarz finansowy na rok 2016 przedstawiła Pani AĘrieszka Musioł. Preliminarz finansowy
ROD obejmuje przychody działalności statutowej, statutowe kosz§ dzińania Ogrodu, nadwyżki lub
niedobory z działalności.

Aby potwięrdzić prawomocność obrad Przewodniczący Komisji Mandatowej Waldemar Sikora
potwierdza: na 453 członków ROD ,,SZAROTKA" w zebtaniu uczestniczyło 58 członków Ogrodu.
Zębranie odbyło się w drugim tęrminie, tyrn samym staje się prawomocne.

W otwartej dyskusji doĘczącej sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Pręliminarzy - nikt nie
zabrał głosu.

Kolejnym punktem zebrania było poddanie pod głosowarrie niniejszych sprawozdń. Sprawozdania
zostńy przyjęte jednogłośnie przez Członków Walnego Zebralia i ujęte w dzisiejszych uchwałach przez
Komisję Uchwał i Wniosków pod numerem uchwał: 1,2,3,4.

Kolejnym punktem zebrartia było podjęcie uchwał. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
przedstawia uchwały kolejno i poddaje pod głosowaniekaZdąz osobna tj.::

- Uchwała NR 5 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej wodnej i terminu jej wnoszenia - przyjęta
jednogłośnie;



- Uchwała NR 6 w sprawie w sprawie wysokości opłaty energetycznej i terminu jej wnoszenia _ jeden

głos się wstrzymał;

- Uchwała NR 7 w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia _

przyj ęta j edno głośnie ;

- Uchwała NR 8 w sprawie opłaty za wodę w związku z brakiem możliwości odczytu wskazań

licznlka wodnego w 2016 roku - przyjęta jednogłośnie;

- Uchwała NR 9 w sprawie opła§ za ponowne podłączenie do sieci wodnej i prądu w zwiryku
z odcięciem od w/w mediów w 2016 roku - jeden głos przeciw oraz jedengłos się wstrzymał;

- Uchwała NR 10 w sprawie zadania remontowego pn. remont toalet dużej sali w budynku Domu

działkowca w 2016 roku - przyjęta jednogłośnie;

- Uchwała NR 11 w sprawie zadańa remontowego pn.remont bhxa Zarządu w budynku Domu

działkowca w 2016 roku - ptzyjęta jednogłośnie.

ww uchwały wi ększo ścią gło sów członków walne go zebr ania zo staNy ptzy j ęte.

Kolejnym punktem Zebrańa było omówienie spraw róhlych. Edward Blachucik zabtń glos

w sPrawie rożńc w opłacie za śmięci między Naszym Ogrodem a ROD Ligonia. Paweł Jeziorski
interweniuje w sprawie wymiany zniszczonej furtki od ulicy Smolenia. Jan Gruszka zapytał czy na

ogródkach można PaliĆ węglem w piecach w altanach. Walenty Biedroń zapytał o remont zniszczonego

Parkingu Przed brama główna na kolonii Szarotek. Eleonora Leśniak zapytńao termin wydawania i miejsce
zaPłaĘ zt7Ą. rozliczeńzaużytkowanie działki oraz co robió z odpadami po wyciętychróżach. po udzieleniu

PrZęz Parrią Prezes wyczerpujących odpowiedzi zainteresowanym i wyczerpaniu wszystkich punktów

Zebr ania, zebr anie zo staj e zamknięte.

Na tym protokół zakończono.
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