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Sp rawozd an ie

za r ok 2017 z działalnościZarządjli'

64

1

1

892693

Fł.OD ,,Szarotł<a'' w Rudzie Śląskiej 9.
W

rokr-r 20

1

7 wy pełniano obor,ł,iązki związane z bieżącądziałalnością oruz

:

1, członkowie 7,arządu spotykali się 12 razy w ciągu roku w składzie 8-mio osobowym
lwona Smieskoi

-

Pustelnik-Kokoszka

Prezes ROD, Dorota Kuliberda

- Członek 7,al,ządu.

Mięlniec

Członek Zauądu, Ronran

l{enryk Wiedehoełi -- Człollr:k

2,

3,

-

Członek Zarządu-Sektetarz, Irena Bożena
Dariusz Musioł * Członek Zarządu, Waldemar Sikora _
C]złonek Zarządu, Jozef

Bugdoł

Członek Zarządu,

'Zarząt)u;

w kaŻdY wtorek li. -i8 razl.v lv ciągu roku dyżur w biurze Zarządupełnili: Prezes, Kasjer,
Gospodarze
oraz Opiekun Sai:
PrzYchYlono się dt, PriłŚb członX<órł Ogrodu

-

\Ą/

sprawie refundacji kosztów ogrodzenia, rozłożenia

PłatnoŚci na raty. podłączerria do sieci eirergetycznei, lv},budowania altany

4.
5.
6.
7,

tj.:

i

werandy, wydłużenia

terminu uPorządkorvania działki. clodatkowego terminu odczy.tu licznlkawody;
przebudowano sti,.ll,tę iniernetow.ą orazacIministrowano jąprzezcałyrok;
zorganizow,ano lćtllol1t to]let rra rrrałe.j Sali Domu Działkowca;

zorganizowano ocieplenie śt]ian budyrrkr,r lłałejSali;
brano udzlał rł' sPcltkaniu z ttruędnikarni

-w

sprawie kontenerów do segregacji i na odpady zmięszane

oraz w splarł,ie iJoplaivy jakosci gtlspcldarki odpadami;

8.

interweniowóllo

9.

zorganizowano koririsję ,' związku,ze zbltlrką pieniędz.v na Mszę Ś*.

Vr' t,Nn{ ll;,i.:a

faz} w,ciągu sezoiru w związku z nieterminowym odbiorem odpadów;

l0. zorganizowano ,.urnisję

lL1\\ciitdf.r

11,rvzięto udziŃ rv 'v'lli,

i}l i X

or

az w X

Il

i

Nlaclzlv

y

,

okazjiDniaDziałkowca;

zacyillą w cęlu przeprowadzenia inwentaryzacjimajątku RoD;
posieclzelriu Okręgor,vego Zarządu śtąskiego pZD w Katowicach

czaj rry rn ił"a.; ovlvt

n' l,i eździe Dele gatów PZD

;

l2. wzięto udzitrł w ctncittld.icil Klajcwych i')ni Działkow-ca w Bytomiu, okręgowych Dniach Działkowca
w Chorzowic orziz W i{Ł'ilril{]\!:},!:il Drriacł. [Jziałkoił,ca r,v IŁudzie Śtąstie;;
13. monitoro,vvano co
l

tltiesiął łic;rłili,;i pr-ąclłrle na kolonii Szarotek i na kolonii Chorzowska:

4. pror.vadzoilc korcspondetlc_lę z:

r

Działkowcami (ił' sPraił'ie roz.Ąozęnta płeitllościna raty" lv sprawie wypowiedzenia unrowy dzierzawy
działkowc1, W Spralvie hudow,\, norłe.i altany i wiaty. w sprawie refundacji i budowy nowęgo
ogrodzentii zełrtlętłzncHir" !\.. spriLwitl

w.u",ł.iania

zaśrł,iadczeń,w zwi.ęku

z możliwościąporJłączenia do

sieui encrgei;vc;rne,j r wodrrc'1. \Ą,spr.lv\,te zanicdbanych działei<" w sprawie uznaniaodczytu zlicznika
be,:. legaii:łacji);

.

OZ Ślaski (lv sprarvie pokorrtrolnych zaleceń wyrrikaiących z przeglądu zagospodarowania dzińęk

i RoD ll

o

o

201ó roku. rł,sprawie zabr,tkorvego budyrrku będącego poza terenem ROD,
w sprawie
partr c1 pacji w kcsztach pcilziałów geodezyjnych);
urzędenr Miasta (w sprari,ie nieterminorvego odbioru odpadów, w sprawie terminów
płńnościza
tldpad!, w sprar,vie podrzucania odpadów przez kierowcę taksówki, w sprawie
złożonych wniosków
do planu zagospcldai,o\vćlllla przestrzennego

-

252 wnioski);

straząMiejską( rł sprari,ie pocirztrcania ccipadów przęztaksówkarza

- w. sumie w roku

20i'l

);

sporząctzono i wl,słarro 19 pisrn.

l5. wYPisano oraz nvivieszorlo w ciągu rclku ogłoszenia w następujących sprawach:
o odkręceniu i zakręceniu wody. tl skład<lwarriu śnieciw kontenerach, o mszy
św.Z okazjiDniaDziałkowca,
o odczYtach liczników wodnvch ipl'ątlowych. tl wymianie liczników wodnychotazo
wymianie liczników
prądoul-ch:
16. podjęto 45 uchwał w

-

spraililcii:

PrzY'jęcia nowYcir człtlnkoiv clgłodu (i

i zakręcerria

woci),-

oraz ocicz},to\\,

l

działek zrrieniło użytkowników), terminach odkręcenia
stanu ilczniitów prądoi,i,ych i wodnl,ch, podwyższonej opłaty ogrodowej

tzw. inrvestYcl'jne.1, kzrikulacli kosztórł, ttżycz,enia sal, zgody napodłączenie do sieci prądowej,
zgody na
wYbudowanie nowYch altan" Projektu uchuał na rł,alne i terminu zebranla, wypowiedzenia
umowy
dzierŻawY działkowej" w'Cz'rlfuil działkowcóu, na posiedzenie Zarządu, wykreślenia
członków z ewidencji
działkowcclw. Pariycypac.ji lł t<tlsztacil pociziałórł.geodezyjnych nieruchomości
);
17 .

co miesięczrrie kc.,ittroioiri_no liczltiki wocltre i prątlowe
,,matki'';
ff"B.§*".z'
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S.rr,iesleo!........

podpis Prezesa
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