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2018 metų valdybos veiklos ataskaita
Ši ūkinės veiklos ataskaita skirta apibendrintai peržvelgti 2018 metų bendrijos ūkinę veiklą ir atliktus darbus:
- Sutvarkyta šiukšlių aikštelė, užsakyti papildomi šiukšlių konteineriai. Suderintas atliekų išvežimas
kievieną savaitę vietoj 2 kartus per mėnesį.
- Nutraukti visi sodų bendrijoje vykę teisminiai procesai.
- Pirmą kartą suformuoti ir pateikti informatyvūs nario mokesčio mokėjimo lapeliai.
- Imtasi aktvių skolų išieškojimo veiksmų.
- Parduotos vandenvietės sklype buvę metalinės talpos – į bendrijos kasą gauta 881,40 eur.
- Įsigytas trimeris Bendrijos teritorijos priežiūrai pagerinti.
- Kartu su asociacija “Dvarčioniškai” ir kitomis aplinkinėmis sodų bendrijomis pasiektas susitarimas su
Vilniaus miesto savivaldybe dėl Pupojų gatvės asfaltavimo.
- Užsakytas ir atliktas „50x50“ finasavimo su Vilniaus miesto savivaldybe tranzitinių bendrijos gatvių
tvarkymo projektas. Pasirašyta sutartis dėl 12-osios, 13-osios, 14-osios gatvių asfaltavmo.
- Pakoreguota sutartis su AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, beveik dvigubai padidintas mokestis
dėl įrangos įrengimo Sodų bendrijos žemėje nuo 86,89 eur iki 150 eur.
- Pašalinti žaibo sukelti padariniai.
- Atnaujintas bendrijos tinklapis www.sbdvarcionys.lt, kur talpinama aktualiausia Bendrijos informacija.
- Sutvarkyta beržynėlio teritorija, pašalinti nuo pravažiavimo blokai.
- Tvarkomi dokumentai dėl žemės nuomos vandenvietės ir beržynėlio sklypams.
- Nutraukta sutartis su bndrijos buhaltere Audra Masionyte ir jai išmokėta už nepanaudotas atostogas bei
išeitinė kompensacija.
- Buhalterinė apskaita perduota UAB „Skaidri apskaitos sistema“.
2019 m. jau atlikta:
- Pašalintas vandens sistemos gedimas. Atlikta visos vandentiekio sistemos apžiūra.
- Sutvarkyta vandenvietės teritorija.
- Išsiaiškintos perspektyvos dėl gatvių apšvietimo sodų bendrijoje
- Pakartotinai pateikta paraiška UAB „Vilniaus vandenys“ dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų atvedimo.
SB „Dvarčionys“ valdyba
- Išsiųsti raštai Vilniaus miesto savivaldybei, UAB „Vilniaus vandenys“, Aplinkos apsaugos misnisterijai
bei komitetui dėl vandentiekio ir kanalizacijos atvedimo.
- Išsiųsti raštai Vilniaus miesto savivaldybei bei SĮ “Susisiekimo paslaugos” dėl stogelių Juodvarnių
stotelėse ir apšvietimo įrengimo.
- Bendrijos nariams išduota įvairių pažymų bei raštų.
Skatiname visus bendrijos narius ir gyventojus aktyviai prisidėti savo darbais, pasiūlymais ir
iniciatyvomis prie bendrijos progreso! Laukiame kiekvieno jūsų iniciatyvos - nuo šiol tai, kas vyksta
bendrijoje yra visų mūsų atsakomybė, sprendimus, kaip gyvensime ir ką tobulinsime mūsų
bendrijoje, priimame visi kartu susirinkimuose. SB „Dvarčionys“ valdyba yra pasirengusi prisidėti
sprendžiant visas problemas ir palaikyti visus daugumos balsais priimamus sprendimus

