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Sprawozdanie za rok2016 z działalnościZarządu

ROD ,,Szarotka" w Rudzie Śląskiej

9.

W roku 20 l 6 wypełniano obowią.zki związane z bieżącą dzińalno ściąor az

:

1. człoŃowie Zarządu spotykali się 12 raz! w ciągu roku w składzie 8-mio osobowym
Iwona Smieskol

-

Pustelnik-Kokoszka

Prezes ROD, Dorota Kuliberda

2,

Członek Zarządu-Sel<retaru, Irena Bożena

- Członek Zarządu, Dariusz Musioł - Członek Zaruądu, Waldemar Sikora -

Członek Zaruądu, Roman Miemiec
Wiedehoeft

-

tj.:

-

Członek Zaruądu, Józef Bugdoł - Członek Zarządu, Henryk

- Członek Zarządu;

w kazdY wtorek tj. 50 razy w ciągu roku dyżur w biurze Zarządu pełnili: Prezes, Kasjer, Gospodarze
oraz Opiekun Sal;

3.

PrzYchylono się do próśb człoŃów Ogrodu

na tatY, Podłączenia do sieci wodnej

i

- w sprawie zaliczekna

energetycznej, rozbiórki

i

wodę i prąd, tońożęńapłatności

wybudowania altarty

i

werandy,

zmiarry lokalizacji licznika1'

4.
5.
6.
7.
8.

administrowano przez cały rok stronę internetową
zorganizowano remont toalet nadlżej Sali Domu Dziakowca;
zorganizowarto remont biurazarząduw budynku Domu Działkowca;

zorganizowano zabawęz okazji Dnia Działkowca;

złoŻono w Okręgowej Komisji ds. Odznaczęń 32 wnioski

i

uzyskano dla tych dzińkowców

odznaczeńa;

9.

interweniowano w lJrzędzie Miasta w sprawie wycięcia topoli od ul. Hallera;

10. brano udział w spotkaniu
1

1.

zlxzędńkami w terenie, w sprawie kontenerów do segregacji;

wzięto udziń w debacie w lJruędzie Miasta w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego;

UM kilkarazy w ciągu sezonu w zwiękuz nieterminowym odbiorem odpadów;
zorganizowano komisję w zńązku ze zbiórkąpieniędzy na Mszę Św. z okazji Dnia Działkowca;

12. interweniowano w
T3.

14, zorgarizowano komisję inwentaryzacyjnąw celu
15. wzięto udział w

przepro-udAiu inwentaryzacji majątku RoD;

IV, V, VI i VII posiedzeniuOkręgowego Zarządu Śąskiego PZD w Katowicach;

16. wzięto udział w obchodach Krajowych

Dni Działkowcaw Zabtza, okręgowych Dniach Działkowca w

chorzowie orazw Rejonowych Dniach Działkowca w Rudzie Śląskiej;
I7. od kwietnia monitorowano co miesiąc liczniki prądowe na kolonii Szarotek;
18. prowadzono korespondencję z:

o

Działkowcami (w sprawie tońożeniapłatnościnataty, w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy
działkowej, w sprawie sadzenia drzew i krzewów na granicy działek, w sprawie budowy nowej altany

c

rrrdania zaślriadczefi, w zwiryku z moŻliwoŚcią
sprawie obniżenia zaitczęk.u,sprar,ie
rr sprariie zaniedban.vch dzlńek' w sPrawie reklamacji'
podłączenia do sieci energetycznej i w-odnej.
rozrrodu):
w sprawie komu ma przysługiwać dzińkarł,razie
i zamieszkania na dziakach, w sprawie
OZ śtąpt<i(w sprawie ponadnormatywnej zabudowy

o

odznaczeil.wsprawiewłączeniadziŃekgeodezyjnychdoRoD);
oraz
Urzędem Miasta (w sprawie danych o nieruchomościach

i wiaty. w

w

zwiąrku ze składaniem deklaracji

śmieciowej);

o
o

podatku;
Urzędem Skarbowym w sprawie zapłaty
TAURON -€m w sprawie przeksięgowania kwot;
wysłano 44 pisma,
- w sumie w roku 2076 sporządzono i
roku ogłos zeniaw nastęPującYch sPrawach:
19. wypisan o orazwywieszono w ciągu

Z okĄiDnia Działkowca'
działek i RoD' o zńawie z okazji Dnia

śmieciw kontenerach, o mszY Św.
o odkręceniu i zakręceniu wody, o składowaniu

o

odczytach

wodnych

i

prądowych,

o

przeglądach

'iczników
posiadania kompostownika;
Działkowc a, o przycinaniu żywopłotów i obowiąpku
20. podjęto 71 uchwał w sprawach:

.przyjęcianowychczłonkówogrodu(l3działekzmieniłoużytkowników),wprowadzęniaregulaminu
odkręcenia i zakręcenia wodY oraz
llĘczenia sal i protokołu zdawczo-odbior azego sal, terminach

vŻryczenia
opła§ tzw. inwestYcYjnej, kalkulacji kosztów
odcą.tów stanu liczników prądolvych i wodnych,
projektu
i prądowej , zgody na wybudowanie nowych altan,
sal, zgody na podłączenie do sieci wodnej
dzierŻavłY działkowej'
odznaczeń. wypowiedzenia umowY
zebrania,nadania
i
terminu
walne
na
uchwał
członków z ewidencji działkowców );
wezwań działkowców na posiedzenie Zaruądu,wykreślenia
i prądowe,,matki";
żI. c,omiesięcznie kontrolowano liczniki wodnę
i§ :} a.Il,
TĘ*|" ,]lleb}ntd§§n
*,o,ol'
w budyŃu Zarządl,

ż2. dbanoo

czystośó

podpis Prezesa
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