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Sprawozdanie za rok 2019 z działalnościZarządu

ROD ,,Szarotka" w Rpdzie Śląskiej
W roku
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Kłrypełnianoobowi ązki zńązane z bieżącą dzińalnością or az

1. członkowie Zarządu spotykali się 12 razy w

!

:

ciągu roku na posiedzeniach Zarządu w składzie 5-cio

Prezes ROD, Dorota Kuliberda

Bożena Pustelnik-Kokoszka - Członek Zarządu, Celina Gawlik

Członek Zarządu-Selłetarz,Irena

-

-

Członek Zarządu, Sabina Binias

-

Członek Zarządu, oraz z głosem doradczym uczestniczyli w tych posiedzeniach Gospodatzę kolonii tj.
Roman Miemiec, Henryk Wiedehoeft i Dariusz Musioł atakże Członkowie Komisji Rewizyjnej;

2.

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

3.

przychylono się do próśb członków Ogrodu

- w spraw ie

, rozłożenia
altany, interwencji w zwiryku

refi4łacji kosztów ogrodzenia

płatnościnaraty, podłączenia do sieci/enetgetycznej, wybudb*ania

z nieprawidłowym usytuowaniem kompostownika, ryczńa za wodę oraz zmniejszenia zaliczki za
wodę i prąd, postawienia wia§, budowy tarasu;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

stronę internetowa administrowano

ptzezcaĘ rok;

zlecono usunięcie starych sfupów energetycznych;
zlecono wykonanie chodnika ptzed biurem zarządu i w wejściu nadużąsalę;
zlecono wykonanie i naprawę schodów przy dwóch furtkach na kolonii Objazdowej;
wykonano remont małej i dużej Sali Domu Dziakowca;
zlecono wykonanie przeglądów stanurozdzielnic prądowych na wszystkich koloniach;

10. interweniowano w
11. interweniowano

UM kilka razy w ciągu sezonu w zńrykuz nieterminowym odbiorem odpadów;

ki|ka razy w Strazy Miejskiej w sprawie dokarmiania kotów oraz zorganizowano

spotkanie w terenie w zlviązkuze skargami;
12. zmieniono zasady uży czania sa|'
13.

wzięto

ldziń w

spotkaniu Prezesów ROD

z Wice -

Prezydentem Miasta Ruda Śląska Panem

Krzysńofem Mejerem w sprawie nie przestrzegania obowiązku segregacji odpadów na terenie ROD;
14. zorgarizowano komisję w zvńryku ze zbiórkąpieniędzy na Mszę Św. ,
1kazjiDniaDzińkowca oraz
zorganizowano wystawę plonów w związkuz Miejskimi norvnkami;
15. zorganizowano komisję inwentaryzacyjnąw celu przeprowadzeniainwentaryzacji
16.

wzięto udział w posiedzeniach Okręgowej Rady
brano udziŃ w 2-ch szkoleniach prezesów

17 .

i

majątku ROD;

Zatządu Okręgtr ŚĘskiego PZD w Katowicach,

przezDelegaturę;

wzięto udziń w obchodach Okręgowych Dniach Działkowc a oraz
oraz w Miej skich Dozynkach;
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Rejonowydh Dniach Działkowca

