Bydgoszcz 2015.04.17
SPRAWOZDANIE
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Samociążek” za 2014 rok.

Od stycznia 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych. W naszym ogrodzie zawiązało się Stowarzyszenie „Sami Swoi –
Samociążek”, które swoją działalność rozpoczęło we wrześniu 2013 roku, a więc
przed wejściem w życie ustawy. Może ono nadal funkcjonować, ale jedynie np. w
sferze kultury. 24 kwietnia 2014 r. działkowicze na Walnym Zebraniu podjęli uchwałę
o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ROD Samociążek w Koronowie ze
Stowarzyszenia ogrodowego powołanego w miejsce PZD i powołania nowego
stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie ogrodu. Powołany został
trzyosobowy Komitet Organizacyjny, który został upoważniony do załatwiania
formalności związanych z rejestracją tego Stowarzyszenia. O poczynaniach Komitetu
oraz o zadaniach Stowarzyszenia opowie w dalszej części zebrania p. Krystyna

Sosińska-Klimek. Jest ona Prezesem Stowarzyszenia więc najbardziej wiarygodnie
przedstawi zagadnienia związane z działalnością tej organizacji.
W zeszłym roku nastąpiła awaria pompy głębinowej. Spowodowało to
wydanie, już na początku sezonu, przeszło dwunastu tysięcy złotych. Nie udało się
więc zrealizować naszego planu dotyczącego remontu hydroforni.
W roku 2014 uporządkowaliśmy usuwanie odpadów konsumpcyjnych. Na
terenie placu przy hydroforni istnieją boksy z pojemnikiem na odpady, ponadto
każdemu działkowcowi wydano worki na odpady plastikowe, szkło i gazety, które
również można było wyrzucać do boksów. Każdemu działkowcowi odpłatnie
przekazano klucze do boksów. W zależności od posiadanych środków finansowych
w roku bieżącym, już jako Stowarzyszenie, zarząd zaplanował rozbudowę
pomieszczeń na odpady.
Składowanie gałęzi nadal odbywa się w dwóch wyznaczonych miejscach w
ogrodzie.
System drobnych usług był w naszym ogrodzie niezmienny. A więc:
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1. Księgowość – prowadziła i prowadzi firma pani Bogumiły Kocieniewska.
2. Usługi hydrauliczne i elektryczne – wykonywane były i będą przez p. Tadeusz
Iglewskiego działka nr 36.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Samociążek” pracując w prawie
niezmienionym składzie od kilku lat przyczynił się do zaspokojenia potrzeb
wypoczynkowych i poprawienia warunków socjalnych działkowców. Za jego kadencji:
1. wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną,
2. przeprowadzono rewitalizację pasa zieleni wzdłuż drogi powiatowej,
3. uporządkowano gospodarkę odpadami komunalnymi.
Wymagało to dużo pracy i poświęcenia prywatnego czasu, a członkowie zarządu
realizowali wszystkie zadania społecznie.
Kończąc chciałbym podziękować wszystkim działkowcom za bezkonfliktową
współpracę z zarządem ogrodu. Dziękuję również za współpracę wszystkim
członkom zarządu a także przedstawicielom komisji rewizyjnej i rozjemczej.

Dziękuję Państwu za uwagę.
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