
INFORMACJA ZARZĄDU !!!!!
W związku z uchwałą nr. 44/2020 Krajowej Rady PZD (w załączeniu) dotyczącą podjęcia działań wynikających z 
zagrożenia epidemiologicznego Zarząd ROD ,,MALWA” w Bytomiu informuje, że:

1. Walne Zebranie członków Ogrodu zaplanowane na 28 marca zostaje przesunięte na czas nieokreślony.
2. O nowym terminie powiadomimy działkowców na tablicach informacyjnych, za pomocą emalii, telefonicznie bądź

SMS.   Adres strony internetowej Ogrodu  –  rod-malwa.pl – 
3. Wyłożenie i udostępnienie dokumentów do wglądu przez zainteresowanych działkowców odbędzie się zgodnie z 

zapisami Statutu tj. na 10 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania.
4. Zarząd Ogrodu został upoważniony do pobierania opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów 

funkcjonowania ROD w 2020 r. odpowiadającym opłatom w 2019 roku.
5. Działkowcy ROD ,,Malwa” mogą uiszczać również opłaty w formie zaliczki na 2020 rok w wysokości 

wynikającej z przygotowanych projektów uchwał na 2020 rok, po odbyciu Walnego Zebrania zaliczka zostanie 
rozliczona.

6. Ze względu na występujące rozbieżności w opłatach (niedopłaty lub nadpłaty) prosimy działkowców przed 
dokonaniem opłaty o kontakt SMS lub za pomocą maila w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty ze 
Skarbnikiem Zarządu Ogrodu, telefon i mail podany poniżej.

7. Działkowcom, którzy posiadają zadłużenia – bez względu na rodzaj za rok ubiegły powyżej 20,00 zł zostanie 
odłączony dopływ prądu i wody.

8. Termin opłat za 2020 rok nie ulega zmianie tj. do końca czerwca 2020 roku.
9. Zawiesza się również do odwołania cotygodniowe dyżury w siedzibie Zarządu. Działkowcy bądź interesanci, 

którzy chcą uzyskać informacji proszeni są o kontakt telefoniczny bądź za pomocą emalia z następującymi 
członkami Zarządu;
Prezes      Jamrozik Kazimierz    tel. + 48 667 642 622,  mail – kazjam@wp.pl  
Z – ca Prezesa Burliga Elżbieta   tel. + 48 502 568 850,  mail – biuro@ad-elka.pl   
Skarbnik  Bogdańska Hanna       tel. + 48 606 485 316,  mail – hanna.bogdańska@tlen.pl 
Sekretarz   Ball Elżbieta              tel. + 48 508 371 352,  mail – elaball@poczta.onet.pl
Gospodarz Pytel Edward             tel. + 48 511 084 690,  mail –      ------                                                             Za Zarząd

                                                                                                                                                                                   Kazimierz Jamrozik
                                                                                                                                                                                              Prezes

mailto:elaball@poczta.onet.pl

