DĖL NEEILINIO

SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Komentarai apie iniciatyvinės gupės organizuojamam neeiliniam susirinkimui pateiktą
bendrijos valdybai paraiškos tekstą ant kurio Jūs pasirašėte, nesuvokdami kad tai šmeižtas, už
kurį tampate atsakingi.
Akivaizdu, jog šmeiždami valdybą, tikrovę neatitinkančiais teiginiais, buvote apgauti ne tik Jūs,
bet ir nemažai kitų sodininkų.
Pakomentuosiu melagienų teiginius papunkčiui, eilės tvarka.
1. Visos bendrijos valdybos ataskaitos kasmet pateikiamos svarstymui visuotiniam
susirinkimui.Reikia juose dalyvauti ir galima viską sužinoti bei išsiaiškinti neaiškumus.
Nieko nuostabaus, kad planuojami valdybos nariai, ir neeilinio susirinkimo organizatoriai,
mažai susigaudo, nes retai lankosi visuotiniuose susirinkimuose. Juk per 12 metų (20102021 m.) visuotiniuose susirinkimuose dalyvavo: 1. Aurelija Kybartaitė vieną kartą2014m. 2. Vilma Sorakienė vieną kartą-2021m. 3.Andrejus Puzakovas du kartus-2012 ir
2013 m. 4.Daniel Obdula vieną kartą-2019m. 5. Egidijus Bargaila 2 kartus-2012 ir 2021 m.
Visų Išvardintų dalyvių pasisakymų ir teikiamų įdėjų ar kritikos teikiamiems planams
susirinkimuose neužfiksuota, jų nebuvo.
Visa išvardinta komanda ir bendražygiai skleidžia sodininkams gandus, kad bendrija
neskaidriai naudoja finansus. Jeigu jie iš tikro taip būtų isitikinę, galima buvo individualiai
susipažinti su ataskaitom (tam jokių kliūčių nebuvo reikėjo pareišti pageidavimą) ir tiktai
tada daryti išvadas. Minėti asmenys (išskyrus E. Kybartaitę) eilę metų nemoka bendrijai
mokesčių,nes atliekamas nario mokkesčių užskaitymas dėl išsipirktos bendro naudojimo
žemės, kuri teismų sprendimais buvo atimta. Vilma Sorakienė išsipirko 29 arus iš 1B
sklypo, Andrejus Puzakovas prašė parduoti nors 4 arus iš 1D sklypo, bet jau dėl to sklypo
arešto, parduoti negalėjome, Daniel Obdula išsipirko 9.6 aro iš 3B sklypo, nors reikalavo
parduoti visą 3B sklypą, nesutikau, nes jame planavome rengti autobusų apsisukimo
aikštelę, Egidijus Bargaila išsipirko 9 arus iš 1G sklypo (prie ežero).
Atkreiptinas dėmesys- 3 kandidatai, pretendentai į valdybą ne bendrijos nariai: Daniel
Obdula Ir Egidijus Bargaila nesumokėjo stojamųjų į bendriją mokesčių, o Andrejus Puzakovas
pagal taisykles sumokėjo stojamąjį mokestį, tačiau nebuvo patvirtintas visuotinio susirinkimo (
iki 2020 m. naujo s/b Įstatymo, tai buvo būtina sąlyga). Pagal bendrijos įstatus pateiktus 202207-23 d. susirinkimui buvo numatyta, kad priėmimą į bendriją spręstų pati bendrijos valdyba,
o ginčytinu atveju sprendimą galėtų priimti visuotinis susirinkimas.

