
                                                                                                           Gdańsk, dnia 25 marca 2017 r. 

 

 

                                                         P L A N   P R A C Y 

                  Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze” 

                                               w Gdańsku – Złotej Karczmie. 

 

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze” w Gdańsku – Złotej Karczmie 

w roku sprawozdawczym 2017 w swojej pracy skupi się: 

 

1. Odbywaniu posiedzeń raz w miesiącu w celu realizacji zatwierdzonego dziś planu pracy. 

Z każdego posiedzenia zostanie sporządzony protokół, każda pojęta uchwała sporządzona na 

papierze. 

2. Zadania wynikające ze statutu PZD; 

a/  sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016. 

b/  opracowanie planu pracy Zarządu ROD na rok 2017 

c/  opracowanie preliminarzy finansowych na rok 2017 

d/  sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2016. 

3. Realizacji programu polskiego Związku Działkowców, uchwał i stanowisk przyjętych przez 

Radę Krajową PZD i Okręgowy Pomorski Zarząd PZD w Gdańsku. 

4. Realizacji uchwał i wniosków Walnego Zebrania sprawozdawczego  ROD „Słoneczne 

Wzgórze”.. 

5. Gromadzenie środków finansowych i rozsądne nimi gospodarowanie. 

6. Poprawę ściągalności opłat ogrodowych i opłat za energię elektryczną. 

7. Systematyczny wywóz śmieci z terenu ogrodu. 

8. W maju i we wrześniu dokonać generalnego przeglądu wszystkich działek w ogrodzie pod 

względem: zagospodarowania, utrzymania czystości, kompostowania odpadów zielonych 

części roślin, gromadzenia na działkach rzeczy nie mających związku z działką, oznakowania 

działek, stanu ogrodzenia, prowadzenia drzew i krzewów , oraz nasadzeń. 

9. Wymiana transformatora w trafostacji zasilającego w energię elektryczną ROD 

„Słoneczne Wzgórze” i ROD „Przylesie”, zamontowanego trzydzieści lat temu, a wyprodukowanego 

w roku 1957. Orientacyjny koszt tego przedsięwzięcia to  około 60.000 zł. Pokryją oba ogrody po 

połowie. 

10. Hydrofornia; 

a/  czyszczenie wewnątrz zbiorników zewnętrznych /walce/, 

b/  remont zewnętrznego zbiornika -prostopadłościan – piaskowanie, dwukrotne malowanie 

      specjalnymi farbami, wzmocnienie bocznych ścian przez przyspawanie do nich na całej       

      długości stalowych kształtowników, 

c/   naprawa włazu górnego do tego zbiornika, 

d/   Przegląd i konserwacja szaf sterowniczych hydroforni. 

e/   Wymiana łożysk w agregacie pompowym nr 7. 

f/   Zakup sprężarki do stałego utrzymywania podciśnienia w wewnętrznych zbiornikach 

      ciśnieniowych. Koszta remontu i zakupów potrzebne do sprawnego działania hydroforni 

      pokryją oba ogrody po połowie.   

     11  Drogi ogrodowe; 

            a/  przebudowa skrzyżowania dróg w Sektorze „C” w rejonie zasuwy spuszczania wody z 

                 sieci wodociągowej do lasu – koszt przebudowy pokryje Centrum Handlowe  „Matarnia 

            b/  naprawa drogi głównej od bramy wjazdowej do Zarządu, 

            c/  zasypanie tłuczniem głębokich kolein na  drogach we wszystkich Sektorach – w miarę       

      posiadanych środków. 

12.   Ogrodzenie: 

a/  naprawa ogrodzenia na długości 400 mb  płotu granicznego z ROD „Przylesie” przez częściowe 



wkopanie siatki w ziemię, a górną jej część przywiązanie do istniejącego płotu. 

Ma to utrudnić przechodzenie dzików z jednego ogrodu do drugiego. Koszt naprawy   pokryją oba 

ogrody solidarnie. 

       b/  dorażna naprawa zewnętrznego ogrodzenia naszego ogrodu. Apelujemy do działkowców 

 o włączanie się do tych prac – przynajmniej przy swoich działkach. 

13.  Uporządkowanie terenu wokół siedziby Zarządu przez wyłożenie płytami chodnikowymi 

placu przed Zarządem, oraz wyrównanie terenu za budynkiem. 

14. Wycięcie dziko rosnących czereśni, wierzb,  kilku topoli i brzóz na skarpie w sektorze „A”. 

15.  Odnowienie pomieszczeń siedziby Zarządu przez wydzielenie miejsca do pracy skarbnika, 

remont sanitariatu i wymalowanie wszystkich pomieszczeń. 

16. Wykonanie 2 -ch tablic z planem ogrodu. Jedna będzie przy Zarządzie, druga na górnym 

parkingu. 

17. Wykonanie 2-ch tablic-gablot na ogłoszenia i materiały poglądowe dla działkowców. Jedna 

przy bramie wjazdowej, druga na górnym parkingu. 

18. Zakup urządzenia nagłaśniającego /zebrania, dożynki inne imprezy masowe/. 

19. Zakup aparatu fotograficznego do dokumentowania stanów faktycznych działek w chwili 

przeglądu. 

20. Zorganizować wzorem lat ubiegłych konkursu na najładniejszą działkę połączony z 

konkursem kwiatów i wyhodowanych na działkach warzyw. 

21. Z okazji Dnia Działkowca wzorem lat poprzednich zorganizować tradycyjne „Dożynki”. 

 

 

 

 

 

 

              Sekretarz  Zarządu ROD                                                          Prezes Zarządu ROD 
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