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I. DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACYJNA 

 
 

1.Prowadzenie spraw ogrodu w tym posiedzenia:  - Zarządu  ROD;   
                                                                                          - Komisji Rewizyjnej ROD. 

                                                    

2.Praca komisji problemowych w tym: 
                                                 - wodno – energetycznej; 
                                                 - przestrzegania porządków i regulaminu w ogrodzie.  

3.Bieżąca współpraca z Okręgowym Zarządem i Radą Okręgu PZD w Bydgoszczy w zakresie: 

a)działalności statutowej, prawnej oraz inicjatyw ustawodawczych w PZD w tym szkolenia i narad: 

-prezesów; 

-komisji rewizyjnej; 

-księgowych (skarbników); 

-nieetatowych instruktorów; 

- prowadzących zebrania. 

4.Przygotowanie obchodów:  Dnia Działkowca, uroczystości rocznicowych, otwartego ogrodu dla mieszkańców osiedla. 

5.Przygotowanie dokumentacji do zebrania sprawozdawczego za kolejny rok. 

6.Skompletowanie dokumentów z walnych zebrania i przekazanie  dokumentacji do OZ PZD.  
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7.Wyłanianie firm do realizacji zadań przyjętych przez zebrania sprawozdawcze czy sprawozdawczo-wyborcze. 

8.Opracowanie propozycji planu pracy Zarządu ROD na kolejny rok. 

 

                                                         II.        DZIAŁALNOŚĆ  OŚWIATOWA 

 
 

1.Prowadzenie szkoleń wśród działkowców przez społecznych instruktorów.  
 
2.Prowadzenie kroniki ogrodu po przez stronę internetową. 
  
3.Udział  działkowców w konkursach organizowanych przez zarząd ROD. 
  
4.Szkolenia wyjazdowe dla aktywnych działkowców ogrodu.  
 
5.Rozprowadzanie i informowanie działkowców o literaturze związkowej i poradnictwie ogrodowym.   
 
6.Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez OZ PZD i KZ PZD 
 
 

                                     III.    INWESTYCJE  I  REMONTY  INFRASTRUKTURY 
 

 

 
1.Prowadzenie dokumentacji inwestycji i remontów, wprowadzanie zadań do planu po otrzymaniu zgody od OZ PZD.  
 
2.Planowanie bieżącej konserwacji infrastruktury ogrodu, dokonanie kontroli przez firmę wycieków wody we wskazanych        
   liniach wodnych zasilających działki, systematyczna kontrola przez powołaną komisję. 
 
 



 4 

 
3.Opracowanie propozycji planu inwestycji i modernizacji ogrodu na lata 2019-2022 w tym: 
 
- dokończenie budowy chodnika wzdłuż działek 96 – 104; 
 
- wymiany i przebudowa ogrodzenia betonowego w kompleksie II wg planu geodezyjnego / po przekazaniu gruntu PZD/; 
  zagospodarowanie terenu na wjeździe w kompleksie I i II;  

- pozyskanie działki z przeznaczeniem na teren służący do spotkań  działkowców z możliwością wybudowania wiaty; 

- przebudowa alej Brzozowej w  celu przygotowania do położenia chodnika / po przekazaniu gruntu PZD/; 

- realizacja podłączenia energii elektrycznej do już istniejących słupów oraz dalsze rozplanowanie oświetlenia ogrodu,  

  stworzenie możliwość założenia dalszego monitoringu;  

- wymiana 100% liczników elektrycznych w szafkach energetycznych w kompleksie I; 

- wymiana w roku 2022 liczników wody w całym ogrodzie; 

- wymiana tablic informacyjnych w każdym kompleksie ogrodu; 

- wymiana bramy i furtki w kompleksie I; 

- wymiana liczników  energetycznych w kompleksie II w roku 2020; 

- założenie barierek przy wejściu do kompleksu II; 

- udrożnienie rowu odprowadzającego wodę  w kompleksie II; 

- uzyskanie zgody na usunięcie drzew rosnących przy alejach w kompleksie III; 

- przebudowa głównego punktu energetycznego w kompleksie III będącego na działce nr 188; 
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- wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa podsufitki w domu działkowca; 

- przebudowanie i przystosowanie szkółki na potrzeby szkoleniowe w tym dla dzieci. 

 

              IV. ZAGOSPODAROWANIE  OGRODU  I  DZIAŁEK 

 

Prowadzenie przeglądów i kontroli w zakresie: 

 a)utrzymania w sprawności technicznej urządzeń ogrodu; 

 b)dbałości o estetyczny wygląd kompleksów ogrodu i działek; 

c)dokończenie wykonywania planów zagospodarowania działek przez działkowców; 

d)dokończenie wykonywania szkiców doprowadzających wodę i energię elektryczną do poszczególnych działkach;  

f) sprawdzenie szczelności szamb oraz ich umiejscowienie na działce: 

g)dokonać oceny kosztów odprowadzenia ścieków /planowanie kanalizacji z urzędem miasta – koszt na działkowca/ 

 

 

           V. DZIAŁALNOŚĆ  NA  RZECZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
 
 
 
1.Utrzymanie czystości w ogrodzie, na działkach i na przyległych terenach do ogrodu..  
 
2.Monitorowanie osób zamieszkujących na działkach a w szczególności kontrolowanie utrzymania porządku, usuwania   
     
   odpadów komunalnych stałych i płynnych. 
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3.Zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk śmieci na zewnątrz i wewnątrz ogrodu, dbałość o przyległy teren leśny. 
 
 
 

                                                 VI. BEZPIECZEŃSTWO  W  ROD 

 

1.Utrzymywanie kontaktów i podpisanie notatek uzgodnień w zakresie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa w  

    ogrodzie ;  policją,  strażą miejską,  służbą graniczną. 

2.Zapobieganie przyczynom mającym wpływ na powstawanie pożarów na terenie i w okolicy ogrodu. 

3.Przebudowa skrzyżowań dróg w ogrodzie celem poprawy bezpieczeństwa poprzez usunięcie żywopłotów oraz           

 oświetlenia. 

4. Utrzymanie w sprawności dróg dojazdowych do ogrodu i działek. 

     

                         Za ZARZĄD ROD 

                                                                                                                                  im.  „ kpr. BENEDY” 

                 P R E Z E S 

                   mgr inż. Lech STUDZIŃSKI 


