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WALNE GO ZF,BRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE GO RODZINNEGO
OGRODIJ DZIAŁKOWEGO ,'SZAROTKA'z dnia 25 marca 2017 roku
większoŚci członków,
Zebrarie rozpoczętow drugim
*u terminie o godz.11.30 z uwagi na nieobecnoŚÓ
drugim terńinem zebrania, za zgodą zebranych, wykorzystano
przerwę pomiędzy'pi".*rryodPadami i konsekwencjami w razię
na poruszenie spraw dotyczących ogrod;tj.: sposobu gospodarowarria
członków ogrodu w sPrawie
łamańa obowią7ku o segregacj i, aktialtŹacji d*y"ń, braku aktywności
przestrzenrtego Miasta, ubezPieczania działek,
poparcia wniosku dotyczącego planu
ńwniez problem psich odchodów w alejkach oraz lro,czYstoŚci
pani prezes lwona sńi".toipiruszyła"ugorpoa*o*ńiu
działkowców w drugim etaPie obchodów,
Dnia Działkowca dla działkowców zasłużonychi zachowania się
przepisów regulaminu
w którym zabrakło chętnych do świętowńiu, u także obowiąpku przestrzegania
posiadania kompostowników,
w § 68 pkt 5, który zabrania palenia na dzińkach, o óbowiąpku
łamania PrzePisów
konsekwencji
i
o ogólnopolskim prr"ilądri" dzińek i RoD, wynikach tej kontroli

do obsiania alejek trawą,
zwią7kowych. pani F."r", również usilnie namawiała działkowców
dotyczącYmi nP. oPłat do osób
ZwrociŁa się do działkowców, Ńy nię zwracali się z zapylariarti
maja,obowiązYwaĆ w bieŻącYm roku,
niekompetentnych oraz przedstawiła kalkulacje opłat stałychlakie
," stratami * woóziel prądzie ni po"r"r"gÓlnych koloniach. Poinformowała,
Zaznajomiła działkow
w zwiąZku
"i*
że oczekiwana wymiana bram nastąpi nie jak zamiirzarro * ,ok, bieżącym lęcz w PrzYszĘm,
ro\1l przyszłym starając się o dotację,
z kalkulacjąkosztów oraz decyzjąaby wszystkie bramy wymienió w
prosiła aby nie wprowadzaó w błąd o ,r.ko*y ch deĆyzjich Urzędu Miasta w sPrawie likwidacji dzińek
Domu Działkowca,
oraz poinfÓ.-o*Jłu o wycięciu topoti przylegającej do ścianświetlicy
pńzes
Iwona Smieskol. Z ranienia Delegatury Rejonowej
W imieniu swoim i ZarŹądiobecrrych po*ióń
* {"aińiruczestńczyłkierownik Delógatury w Rudzie Sląskiej - Józef Nawój,

Minutą ciszy uczczono zmarły ch działkowców,
oraz Protokolant - Dorota Kuliberda,
Na przewodniczącego Zebrarliawybrany zostałHenryk Wiedehoeft
przewodni czący zeu7rarrraodczytńPorządek Walnego Zebrańaoraz Regulamin Walnego Zebrania,
poddane pod giosowanie porządek i Regulamin zostały p_rzyjęte jednogłośnie,
Kolejnym p*kt"- Zebrariabył wybór kandydatów do Komisji:
_ Mandatowej: Waldemar Sikora, IrenaBożena Pustelnik-KĘszka, Maria Łętowska;
Bugdoł;
- Uchwał i Wniosków: Roman Miemiec , Józef Bugdoł, MałgorzataMariaŁętowska,
Sikora,
_ Wyborczej:IrenaBożenaPustelnik-Kokoszka, Waldemar
Wybrani kandydaci zostali przyj ęci j edno głośnie,
ujęte w 22 Punktach Przedstawiła
Sprawozdanie merytoryazne , Liańości Zatząill za rck 2016
Prezes Iwona Smieskol.
Musioł,
Sprawozdanie finansow ę za20l6rok przedstawiła Pani Kasjer Agnieszka
RewizYjnej - Pani
Komisji
pZb,
Wzewodnicząca Ógrodowej
DziaŁając na podstawie Statutu
o zatwierdzenie sPrawozdń
Krystyna Jędras, przedstawiła sprawozdanie zarok 2016 st<łaaając wniosek

Zarządu.

w 8-miu punktach przedstawiony został ptzęz Panią Prezes,
RoD obejmuje
na rok zbn przedstawiła Pani Prezes. Preliminarz finansowY

plan pracy na rok 2017 ujęty

preliminarz finansowy
nadwyżki lub niedobory
przychody działalnościstaiutowej, statutowe koszty dzińanta ogrodu,
rlziałalności.

Z

AbY PotwięrdziĆ Prawomocnośó obrad Przewodni czący Komisji Mandatowej
Waldemar Sikora
Potwierdza: na 449 członków ROD ,,SZAROTKA" w zebraniu uczęstniczyło 78 członków

ogrodu.
zebranię odbyło się w drugim terminie, tym samym staje się prawomocne.
W otwartej dYskusji dotyczącej sprawozdń Zirząai, romisji Rewizyjnej i preliminarzy _
nikt nie
zabrń głosu.
KolejnYm PYnkt9m zębraniaUył9 p9laanie pod głosowanie niniejszych
sprawozdań. Sprawozdania
zostałY PrzYjęte jednogłoŚnie ptzez CzłoŃów Wainego zebrania
i ujętó * dri.i"3.rych uchwał ach ptzez
Komisję Uchwał i Wnioskówpod numerem uchwał: tŹ3,4.
NastęPnYm Punktem zębraniabyło.przedstawienie plzezKomisję Wyborcząkarrdydatów
do Komisji
RewizYjnej w związku z rezygnacjąz dnióm dzisiejszym dwóch człontow
romis3i. Kandydatami zostali:
Andrzej StrYsz, Bronisława Goraus, Grzegorz JurasŹek. Kandydaci każdy z osobna
wyraził zgodę na
zostanie członkiem Komisji Rewizyjnej. Przedstawione kandy'danlry zosiały poddane
pod
' głosowanie.
WszYscY zostali Przyjęcijednogłośnie ptzez uczestnikó w zebrńazgoónie
z uńwałą nr 5.
KolejnYm Punktem zebraria było podjęcie uchwał. Przewńniczący Komisji
_
Uchwał i Wniosków
Pan Roman Miemiec Przedstawił uchwĄ LorÓ;"o i poddał pod głosow
aniekażdąz osobna tj.::
- Uchwała NR 6 w sprawie wysokości opłaty wodn ej^ przvjęta jednogłośnie;
- Uchwału NŁ 7 w sPrawie w sprawie wysokości opłaty- energetycznej przyjlęta jednogłośnie;
- Uchwała NR 8 w sPrawie wysokości opłaty ogrodowÓ.j i t"ńinu
jej wnoszenia _ przyjęta
jednogłośnie;
- Uchwału N+ 9 w sPrawie oPłaty za wodę w zwiryku z brakiem mozliwości odczytu wskazań
licznlkawodnego w 2OI7 roku -przyjęta jednogłośniÓ;
- Uchwała NR _l0 - sPrawie opJ?Łru
porro*rrl podłączenie do sieci wodnej i prądu w zwią4ku
z odcięciem od Ww mediów w 2017 roku przyiĘtaieanogłośnie;
- Uchwała NR 11 w sPrawie wysokościopłaty
,i it Źy^ńe porządku, czystości, wywozu śmiecii
terminu j ej wnoszenia - przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała NR 12 w sPrawie opłaty na inwestycje i remonty - przyjęta jednogłośnie;
- Uchwała NR 13 w sPrawie zadania remontowego pn. remont toalet .Ę sali w budynku Domu
dzlałkowca - przyjęta jednogłośnie.
KolejnYm P"{".t Zebrańabyło omówienie spraw różmych. W
łm punkcie nikt nie zńrńgłosu.
po wyczerpaniu wszystkich punkt
ów zebrarlia, zebranie zostaj e zamknięte.
Na §m protokół zakończono.

SEKRETARZ
sEKRETAnz
RoD -szAROTKA.
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Dorota kulibeida
(podpis)

