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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE ZA 2017 

 

 

ZAŁOŻENIA  INWESTYCYJNO – GOSPODARCZE 

 
Zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Planem Pracy na 2017 rok powyższe założenia zrealizowano 
następująco: 
 
   1.  Remont hydroforni:      
           

a) wykonano remont budynku hydroforni zgodnie z wcześniej sporządzoną ekspertyzą 
budowlaną, 

b) wykonano nową rozdzielnię sterowniczą, 
c) został złożony wniosek do Starostwa Bydgoskiego o pozwolenie na budowę brzegowego 

ujęcia wody do podlewania wraz z Operatem Wodno-Prawnym.    
 
    2.  Montaż automatycznych bram wjazdowych do ogrodu: 
 
Na początku minionego sezonu we wszystkich wjazdach do ogrodu, zamontowano automatyczne bramy 
wjazdowe oraz nowe bramki wejściowe. Wystąpiło kilka drobnych awarii na początku ich funkcjonowania, 
które zostały usunięte przez wykonawcę. Pod koniec sezonu w związku z kradzieżą fotokomórek 
zamontowano osłony zabezpieczające oraz złożono doniesienie o kradzieży  na Policji w Koronowie. 
   
    3.  Bieżące prace na rzecz infrastruktury ogrodu: 
            

a) systematycznie doglądano pasa  zieleni osłaniającego ogród, zlikwidowano gałęzie ze 
składowisk, zorganizowano wywóz  odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów (trawa, 
liście),      

b) utwardzano nawierzchnie alejek (zdewastowanych fragmentów – koleiny, kałuże, błoto),      
                          na bieżąco przeprowadzano drobne naprawy i konserwacji, 

c) po konsultacji z Wydziałem Ochrony Środowiska U.G. Koronowo dokonano wycinki kilku 
drzew na alejkach ogrodowych (na koszt ogrodu), które  stanowiły zagrożenie, 

d) inne bieżące prace wg potrzeb. 
 
    

ZAŁOŻENIA  INTEGRACYJNO – KULTURALNE 
   
Odbył się Festyn Działkowca , z którego fotoreportaż  jest zamieszczony na naszej stronie internetowej – 
zapraszamy. 
Pozostałe propozycje nie spotkały się z wystarczającym zainteresowaniem działkowców. 

 
PONADTO 

 

1. podjęto działania na rzecz likwidacji zadłużeń działkowców wobec ogrodu, co przynosi wymierne 
efekty, nadmienić należy, że zgodnie z Regulaminem Ogrodu - "uporczywym" dłużnikom naliczane 
są odsetki, 

2. systematycznie zamieszczane są w gablotach i na stronie internetowej informacje o planowanych 
posiedzeniach Zarządu, kondycji finansowej  inne ogłoszenia i informacje wg potrzeb 



(transparentność), 

3. powołano Zespół, który zajął się przygotowaniem i wystosowaniem pisma (na ręce Pan Posła Latosa) 
w sprawie zmiany wysokości podatków od nieruchomości odprowadzanych przez działkowców do 
Gminy, 

4. na terenie naszego ogrodu - 6 działek zmieniło użytkowników, 
5. aktualnie nasze Stowarzyszenie liczy 113 członków; apelujemy o składanie akcesu o przynależność 

do Stowarzyszenia, tych którzy nie mają w jego szeregach swojego przedstawiciela, 
6. w mijającym roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu. Wiodące tematy to:  

 planowanie zadań wynikających z Planu Pracy oraz bieżących potrzeb,  

 stopień wykonania tych zadań, 

 kondycja finansowa Stowarzyszenia, 

 sprawy administracyjne związane z nowymi użytkownikami i członkami Stowarzyszenia, 

 przyjmowanie uwag i propozycji działkowców, itp. 

7. Rozliczenia finansowe za 2017 rok. 

Wpływy: 

1.       Stan na 01.01.2017 ……………………………………………………    73.804,-                                                   

2.       Wpływy w 2017 r.  ……………………………………………………   119.070,-        

       ·    od użytkowników ROD  ……………………………………………  118.859,- 

              ·   odsetki bankowe             ………………………………………….            211,-   

          Razem stan środków w 2017 r.      ……………………………  192.874,- 

Wydatki 

1.       Nowa infrastruktura (bramy wjazdowe)    …………………………………………………….    60.432,- 

2.       Remont i modernizacja urządzeń ROD        ……………………………………………………   15.659,- 

3.       Opłaty za energię elektryczną (hydrofornia i oświetlenie)  …………………………..      4.266,- 

4.       Usługi stałe (księgowość, hydraulik, gospodarze)    ……………………………………….   16.822,- 

5.       Odpady i śmieci        ……………………………………………………………………………………….    7.272,- 

6.       Woda i ścieki            ………………………………………………………………………………………..    9.325,- 

7.       Monitoring (ochrona ROD)  ……………………………………………………………………………    3.150,- 

8.       Cięcie gałęzi     ………………………………………………………………………………………………..   4.000,- 

9.       Koszty pozostałe (materiały biurowe, festyn, podatek, opłaty bankowe 

          delegacje, drobne naprawy z materiałami)  ……………………                                        7.530,-         

          Razem wydatki w 2017 r.     ………………………………………………………………….       128.456,- 

 

 

 

Składam serdeczne podziękowania członkom władz Stowarzyszenia, praco- 
wnikom ogrodu i wszystkim działkowcom za współudział w tworzeniu ciep- 
łej, przyjaznej, twórczej i niepowtarzalnej  atmosfery dla wypoczynku w na- 
szym ogrodzie 

 
 
                                                                                                                       W imieniu Zarządu i własnym 

                                                                                                       Krystyna Sosińska-Klimek 
                                                                                                                       Prezes Stowarzyszenia 


