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PRoToKoŁ

WALNE GO ZF,BRANIA SPRAWOZDAWC Z.F,GO RODZINNEGO OGRODU
DZIAŁKOWEGO
z dnia}4 marca 2018 roku

''SZAROTKA'

Zebranie rczpoczęto w drugim terminie o godz.

Przerwę pomiędzy pierwszym

a

1

1.30 z uwagi na nieobecnośó większości członków.

drugim terminem zebtańa,

za

zgodą zebrartych,,wykorzystano

na poruszenie spraw doĘczących Ogrodu tj.: sposobu gospodarowania odpadami i konsekwencjami w razie

Łamaria obowią4ku o segregacji, przycinania żywopłotów w alejkach i utrzymywania porządku w alejkach,
otwierania kontenerów w okresię zimowym bez zgody Zarządu, regulowania płatnościbez zaokłryIeń,
zmlarIy banku, kryteriów otrzymywania odztaczęń, komentowania rozliczęit pod ,płotem" a nie we wtorki
w czasie dyżurów Zarządujeślisą jakieśwątpliwościotaz braku aktyv,ności działkowców w zwiryku ze
zmianani w planie zagospodarowania ptzestrzenrtego i złożonymido tego plarru wnioskami.
W imieniu swoim i Zarządu obecnych powitała Prezes Iwona Smieskol. Z ramięńa Delegatury Rejonowej
w Zebraniuuczestńczył Pan Jan Komajda.
Minutą ci sz y vczczono zmarły ch działkowców.
Na Przewodniczącego Zębraniawybrany zostń Henryk Wiedehoeft oraz Protokolant - Dorota Kuliberda.
Przewodniczący Zębtaria poprosił o odczytanie Porządku Walnego Zebrania oraz Regulamin Walnego
Zebrania Panią Prezes Iwonę Smieskol.
Poddane pod głosowanie Porządek i Regulamin zostały przyjętejednogłośnie.
Kolejnym punktem Zebraniabył wybór kandydatów do Komisji:
- Mandatowej: Waldemar Sikora, Irena Bożena Pustelnik-Kokoszka, Anna Polak;
- Uchwał i Wniosków: Roman Miemiec , Józef Bugdoł, Bronisława Goraus.
Wybrani kandydaci zostali przyjęcij ednogłośnie.
Sprawozdanie merytoryczne z działalnościZarządu za rok 2017 ujęte w 18 punktach przedstawiła
Prezes Iwona Smieskol.
Sprawozdanie finansowe za20I7 rok przedstawiła Pani Kasjer Agnieszka Musioł.
DziałĄąc nd" podstawie Statutu PZD, Przewodniczący Ogrodowej Komisji Rewizyjnej
Pan Andrzej Strysz, przedstawił sprawozdanie za rok 2017 składając wniosek o zatwierdzenię
sprawozdania.
Plan Pracy na rok 2018 ujęty w 9-ciu punktach przcdstawiony został przęz Panią Prezes.
Preliminarz finansowy na rok 2018 przedstawiła Pani Prezes'. Preliminarz finansowy ROD obejmuje
przychody działalnościstatutowej, stafutowe kosźy działańa Ogrodu, nadwyżki lub niedobory
z działalności.
Aby potwiętdzić prawomocnośó obrad Przewodniczący Komisji Mandatowej Waldemar Sikora
potwierdza: na 442 członków ROD ,,SZAROTKA" w zębraniu uczestniczyło 5l członków Ogrodu.
Zebranie odbyło się w drugim terminie, tym samym staje się prawomocne.
W otwartej dyskusji dotyczącej sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Preliminarzy - nikt nie
zabrał głosu.
Kolejnym punktem zębrania było poddanie pod głosowanie niniejszych sprawozdań. Sprawozdania
zostały przyjęte jednogłośnieprzez Członków Walnego Zebrania i ujęte w dzisiejszych uchwałach przez
Komisję Uchwał i Wniosków pod numerem uchwał,.1,2,3,4.
Kolejnym punktem zebrańa było podjęcie uchwał. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Pan Roman Miemiec przedstawił uchwały kolejno i poddał pod głosowanie kazdąz osobna tj.::
- Uchwała NR 5 w sprawie wysokości opłaty wodnej - przyjęta jednogłośnie;

Uchwała NR 6 w sprawie wysokości opłaty energetycznej przyjęta jednogłośnie;
Uchwała NR 7 w sPrawie wysokości opłaty ogrodowej- t!.mi"u jeJ wnoszenia _ przyjęta
jednogłośnie;
Uchwała NR 8 w sprawie opłaty za wodę w rwięku z brakiem mozliwości odczfi wskazań
licznika wodnego w 2018 roku - przyjęta jednogłośnie;
Uchwała NR 9 w sPrawie opłaty za ponowne podłączenie do sieci wodnej i prądu w związku
z odcięciem od */w mediów w 2018 roku przyjęta jednogłośnie;
Uchwała NR 10 w sprawie wysokości opłaty za utrzymańe porządku, czystości,w)rwozu śmieci
i terminu jej wnoszenia -przyjęta jednogłośnie;
Uchwała NR 11 w sprawie opłaty na inwestycje i remonty _przyjęta jednogłośnie;
Uchwała NR 12 w sprawie zńartiaremontowego pn. wymiana bram prĄęta jednogłośnie
Uchwała NR 13 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu nozwoju nOO
- ptzyjęta
jednogłośnie:
Uchwała NR 14 w sprawie połączenia działek działkowców na kolonii Chorzowska _ jedna osoba
była przeciw
Uchwała NR 15 w sprawie świadczeńpieniężnych i nagród wypłacanych z
§rtułu pracy społecznej

i

-

-

przyj ęta jedno gło śnie.

KolejnYm Punktem Zebtańabyło omówienie spraw różnych. W tym punkcie zńrń glos:
-KrzYsztof Onderka działakał9lob. w sprawie zakupów liczników wody;
-BarbataPiątek dziaka42lob. w sprawie innego terminu zebrańasprawozdawczego;
- Jozef Szopa działka 33lsz w sprawie interwencji o wycięcie drzewa u sąsiJdki z dziaki 34
z powodu zacienienia działki 33 ;
- Andrzej Drosdzol dzińka 58/ob. w sprawie remontu rowu melioracyjnego. Po wyczerpaniu
wszystkich punktów Zebraria, zebranię zostaje zamknięte.
Na tym protokół zakoirczono.
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