Rybnik 21-12-2015

DO: OZ ŚLĄSKI PZD
W KATOWICACH
UL.KORMORANÓW 1

SKARGA
My działkowcy ogrodu ROD "RAJ" w Rybniku, ul.Brzozwa 7 składamy zażalenie
na decyzję Zarządu ROD dotyczącą podjecia uchwały przez Zarząd o wyłączeniu prądu na okres
jesienno-zimowy, "ze wzgledów bezpieczeństwa" (dzień wykonania decyzji 28.12.2015r.).
Nadmieniamy, że na Walnym Zebraniu członków ogrodu ROD "RAJ" nie była podjeta
żadna uchwała w tej kwesti. Okres jesienno-zimowy to martwy sezon na działkach i w tym okresie
nasilają się kradzieże. Obawiamy się, że jeżeli linia będzie bez prądu, zostanie zdewastowana
i skasowana przez złomiarzy oraz nasilą się kradzieże w altanach i naterenie ogrodu (dużo ludzi dla
poprawienia bezpieczeństwa ma założone alarmy, w związku z przerwą w dostawie prądu owe
zabezpieczenia nie będą działały). W roku 2013 i 2014 przeprowadzono remont lini energetycznej.
W wyniku modernizacji liczniki zostały przeniesione z altan do skrzynek na alejki, zamknięte
na klucz będąc tym samym pod kontrolą Zarządu co zlikwidowało kradzież prądu poza licznikiem
przez działkowca.
Na ubytki każdy działkowiec posiadajacy prąd płaci jednorazowo w roku 12,00 zł., oprócz
tego 0,65 groszy za kWh to jest z kazdego kWh 0,12 groszy na ubytki.
Uważamy, że te nadpłaty powinny pokryć straty wynikłe w przesyłem prądu. Nikt z nas nie
pamięta, aby przyczyną pożaru altany był prąd itp. Ponadto należy zaznaczyć, że każdy działkowiec
ma bezpiecznik w altanie jak i na zewnątrz co daje mu możliwość odłączenia dopływu prądu.
Prosimy o wpłyniecie na cofniecie decyzji Zarządu i rozpatrzenie sprawy pozytywnie dla
działkowców, nie cofajmy się do czasów Łukasiewicza i lampy naftowej. W przypadku
negatywnego rozpatrzenia naszej skargii, wymagamy, aby Zarząd pisemnie oświadczył, że pokryje
z własnej kieszeni wszystkie koszta związane z kradzieżą w altanach, dewastacją lini energetycznej.
Powyższe oświadczenie prosimy o złożenie w Rejonowej Delegaturze PZD Rybnik oraz na
tablicach informacyjnych na terenie ogrodu.

Jezeli Zarząd nie umie sobie poradzić z tym problemem to jest wyjście – tzw. dymisja.
Należy zaznaczyć iż, poprzedni Zarząd dawał sobie radę z tym problemem i co roku zmniejszał
deficyt miedzy fakturami do energetyki i wpłatami od działkowców.
Obecną decyzję nazwijmy czystą złośliwością skierowana przeciw działkowcom, ponieważ
w obrębie altany Pana Prezesa i częsci członków Zarządu prąd nie zostanie wyłączony!
Warto zadać pytanie: czy podjęta decyzja kierowana jest bezpieczeństwem, czy problemi
budżetowymi?!
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