
                                                                                                

SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIE 

SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK  W  KORONOWIE  ZA  ROK  2015. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miniony rok – pierwszy rok działania naszego Stowarzyszenia – wymagał wielu działań 

ustawowo – statutowo - regulaminowych  ze strony Zarządu, w wyniku których: 

-  Stowarzyszenie przejęło od PZD wieczyste użytkowanie gruntu, co jest potwierdzone 

wpisem do księgi wieczystej, 

-  po zlikwidowaniu konta ROD, założono konto Stowarzyszenia, 

-  opracowano regulaminy ogrodu i władz statutowych ogrodu, deklarację członka 

Stowarzyszenia,  

-  opracowano, zarejestrowano stronę internetową ogrodu - która jest czynna,    a także logo 

i wizytówkę ogrodu (można ją pobrać u p. Sekretarz Zarządu), 

-  dokonano (pozyskanej od poprzedniego Zarządu)  archiwizacji dokumentacji ROD, która 

znajduje się w biurze Zarządu  przy  hydroforni, 

Ponadto : 

-  opracowano i przeprowadzono ankietę wśród działkowców, jej wyniki – załącznik nr 1 , 

-  powołana przez Zarząd komisja dokonała oględzin działek, zwracając szczególnie uwagę na 

regulaminowo  wymagany kompostownik, poproszono też działkowców  o odświeżenie 

numerów działek na bramkach, 

Niezależnie od działań administracyjnych, w minionym roku : 

-  przeprowadzono kapitalny remont dachu hydroforni, 

-  wyremontowano i wyposażono biuro Zarządu przy hydroforni, 

-  utwardzono żwirem alejki ogrodowe, 

-  zmodernizowano boksy na śmieci w związku ze zwiększoną ilością kontenerów, 

-  wykonano i zainstalowano tablice informacyjne ogrodu przy bramach wjazdowych, 

zainstalowano na bramach numery bram oraz znaki ograniczające prędkość, 

-   zainstalowano skrzynki uwag i propozycji do Zarządu przy gablotach informacyjnych 

(gabloty zostały „odświeżone”), 



-  pielęgnowano pas zieleni osłaniający ogród od drogi, a także dokonano usunięcia gałęzi i 

ścinek składowanych przez działkowców. 

Z dużą uwagą i troską  Zarząd na bieżąco analizował gospodarkę finansową Stowarzyszenia, i 

tak:                                                                                                                           

-  podjęto wiele różnorodnych działań mobilizujących działkowców zalegających z 

płatnościami, w efekcie lista dłużników znacząco zmalała, bądź przyjęto takie rozwiązania, 

które pozwolą dłużnikom na wyjście z impasu, 

-  członkowie Zarządu i Komisji pracują społecznie, wynagrodzenie otrzymują gospodarze 

ogrodu, księgowa i hydraulik-elektryk, ponadto zakupiono doładowanie (jednorazowo ) do 

telefonu komórkowego Skarbnika  ogrodu  oraz wypłacono kilometrówkę  Sekretarzowi 

ogrodu, 

-  w opracowaniu dokumentacji, sporządzaniu wniosków do sądu (w tym pozwu na 

dłużników), opracowania i zarejestrowaniu (także opłaty za jeden rok) strony internetowej 

itp., korzystaliśmy z bezpłatnej pomocy  GINEKA (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet); 

Stowarzyszenie to udzieliło pomocy i wsparcia w postaci dostępu do bezpłatnych usług oraz 

doradztwa indywidualnego i grupowego dotyczącego zagadnień związanych z ekonomia 

społeczną.  

-  przy okazji FESTYNU zorganizowano zbiórkę rzeczową na wyposażenie biura ogrodu, co  

przyniosło wymierne efekty, 

-  wydatki związane  organizacją FESTYNU 40-LECIA OGRODU, były w całości sponsorowane i 

nie obciążyły konta Stowarzyszenia. 

 O FESTYNIE  - BYŁO PIĘKNIE, WSZYSTKIM ORGANIZATOROM, SPONSOROM I 

UCZESTNIKOM  W IMIENIU WŁASNYM I ZARZĄDU DZIĘKUJĘ!                        DZIĘKUJĘ  

WSZYSTKIM ZA DOBRY ROK NA DZIAŁCE ! Prezes Zarządu. 

 

 

 

 

 

 


