
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE ZA 2019 

 

ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNO – GOSPODARCZE 

Zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Planem Pracy na 2019 rok powyższe założenia 
zrealizowano następująco: 

1. Brzegowe ujęcie wody: 

Zarząd zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania powołał p. Jerzego Wilka na Pełnomocnika do spraw 
inwestycji brzegowego ujęcia wody. Aktualnie wystąpił problem z pozyskaniem zezwolenia 
budowlanego (działka nr 229/4) – trwają poszukiwania właściciela działki.  

2. 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, 

3. inne bieżące prace wg potrzeb. 

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. na terenie naszego ogrodu jedna działka zmieniła użytkowników, 
4. aktualnie nasze Stowarzyszenie liczy 117 członków; apelujemy o składanie akcesu o 

przynależność do Stowarzyszenia, tych którzy nie mają w jego szeregach swojego 
przedstawiciela, 

5. w mijającym roku odbyło się 7 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. 

 



6. Rozliczenia finansowe za 2019 rok. 

Wpływy: 

1. Stan na 01.01.2019 - 106.960,78 zł 

2. Wpływy w 2019 r. - 87.914,47 zł  

                       · od użytkowników ROD - 87.444,45 zł 

                              · odsetki bankowe - 470,02 zł  

Razem stan środków w 2019 r. - 126.653,91 zł 

 

Składam serdeczne podziękowania członkom władz Stowarzyszenia, pracow- 

nikom ogrodu i wszystkim działkowcom za współudział w tworzeniu ciepłej, 

przyjaznej, twórczej i niepowtarzalnej atmosfery dla wypoczynku w naszym 

ogrodzie 

 

W imieniu Zarządu i własnym 

                                            Krystyna Sosińska-Klimek 

                                                                   Prezes Stowarzyszenia 
 


