PLAN PRACY
zAPzĄDU RoD im. {000-LEclA PP W PozNANlU
NA LATA 2019 _ 2023
1.Prowadzenie działań zmierzĄących do skutecznej obrony ruchu działkowego i
samorządności ogrodowej w PZD, we współdziałaniu z okręgowym Zarządem
Krajową Radą PzD.
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2.Stałe monitorowanie ewentualnych zagroŻeń, aby utrzymać umowę dzierŻav,ry
gruntu naszego ogrodu zawartąpomiędzy miastem Poznań iPzD'
3.

Realizowanie uchwał walnych zebrań.

4.W zakresie spraw związanych z zarządzaniem i organizacją ogrodu:
zmienienie struktury organizacyjnej ogrodu poprzezjego podział na
sektory, co powinno skutkować m' in. lepszym przepływem informacji,
unowocześnienie i zmodernizowanie systemu komputerowego,
prowadzenie i bieżące uaktualnianie strony internetowej ogrodu, aby stała
się głównym ŹrÓdłem informacji o naszym ogrodzie,
udoskonalenie sposobu powiadamiania działkowcÓw o sprawach
biezących ogrodu,
dązenie do obniżenia kosztów utrzymania i pełniejszego wykorzystania
Domu Działkowca,
odbywanie posiedzeń Zarządu przynajmniej razw miesiącu,
powoływanie doraŹnych komisji problemowych do rozwiązania spraw
ogrodowych, a w szczególności bezpieczeństwa, zbiorki i segregacji
odpadów, gospodarowania wodą, itp.,
kontynuowanie dyzurów członkÓw Zarządu w kazdą sobotę (w okresie
sezonu),
doprowadzenie dowłaściwegozagospodarowania działekzaniedbanych
wg zasad okreŚlonych w Regulaminie RoD,
zdyscyplinowanie działkowców zalegających z opłatami ogrodowymi
poprzez częstsze i bardziej rygorystyczne wykorzystywanie możliwości,
jakie dają przepisy związkowe
zaktywizowanie działkowców do większego zaangaŻowania się w prace na
rzecz ogrodu

_
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5.W zakresie spraw finansowych i księgowych:
prowadzenie staĘ kontroIi wydatkow i wpływów,
racjonalne wydawanie posiadanych środkow finansowych,
udoskonalenie wspołpracy z Biurem Finansowo _ Księgowym pzy oZ
PzD, ktore prowadzi naszą księgowość,
terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczanie zadań
remontowych i inwestycyjnych,
występowanie o dotacje na zadania remontowe i inwestycyjne do oZPZD
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6.W zakresie inwestycji i remontów:
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biezące kontrolowanie stanu urządzeń, budynków, budowli i sieci
ogrodowych, aby nie dopuścićdo ich dekapitalizaĄi,
wykonywanie przyjętych do realizacji przez walne zebrania zadań
inwestycyjnych i remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
terminowe ich rozliczanie,
inicjowanie zadań inwestycyjnych i remontowych i przedkładanie ich do
zatwierdzenia przez walne zebrania, aby ogrod stawał się ogrodem
odpowiadającym potrzebom XX! wieku-takich jak oświetlenie ogrodu.

.W zakresie działa lnościproekolog icznej i porząd kowej
dążenie do racjonalnego i ekonomicznie uzasadnionego zuŻycla wody i
energii elektrycznej,
usprawnienie selektywnej zbiorki odpadÓw, m. in' poprzez uświadomienie
działkowców o jej konieczności, skutkach i kosztach,
prowadzenie skutecznych działań z osobamiłamiącymi zasady współżycia
społecznego,
poprawienie bezpieczeństwa w ogrodzie m. in. poprzeznawiązanie ścisĘ
wspołpracy z policją, strażą miejską czy firmąochroniarską,
wykorzystanie wiedzy Społecznej Służbylnstruktorskiej w celu poprawy
estetyki ogrodu i zagospodarowania działek,
nawiązanie wspołpracy z Funduszem ochrony Środowiska
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8.W zakresie działalnościkulturalnej, oświatowej i społecznej:
popularyzowanie konkursów organizowanych przez KR PZD,
organizowanie własnych konkursÓw,
integrowanie środowiska naszego ogrodu poprzez organizację imprez, np.
Dzień Działkowca, rozpoczęcie sezonu, itp.,
organizowanie konkursów dIa dzieci,
organizowanie okazjonalnych spotkań z działkowcami, np. z najstarszymi
stażem działkowcami, z okazji Dnia Kobiet, na podsumowanie konkursów,

-
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PLAN PRACY
zARzĄDU RoD im. 1000-LEclA PP W PozNANlU NA RoK 2019
.W sprawach programowych:
realizowanie uchwał walnego zebrania
prowadzenie dzlałań w sprawie skutecznej obrony ruchu działkowego We
wspołpracy z organami PZD
monitorowanie ew. zagroŻen, aby utrzymaĆ umowę dzierŻavly gruntu
ogrodu, zawartą pomiędzy miastem Poznań i PzD
2.W sprawach organizacji i zarządzania ogrodem:
unowocześnienie i zmodernizowanie systemu komputerowego
bieŹące uaktualnianie strony internetowej
dąŻyćdo obniżenia kosztów utzymanta oraz lepszego wykorzystania
Domu Działkowca
kontynuowanie dyzurów członkÓw Zarządu
kontynuowanie dzlałań zmierzĄące do uporządkowania działek, aby ich
zagospodarowanie było zgodne z regulaminem RoD
3.W sprawach finansowych i księgowych:
racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
udoskonalenie współpracy z Biurem Finansowo-Księgowym przy ozPzD
występowanie do organów związku o dotacje na zadania remontowe i
inwestycyjne
terminowe i zgodne z obowiązującymi w związku przepisami rozliczanie
zadań remontowych i inwestycyjnych
4'W zakresie inwestycji i remontów:
bieŻące kontrolowanie stanu urządzeń, budynków, budowli i sieci
ogrodowych, aby nie doprowadzić do ich dalszej dekapitalizacji, a takze
aby odpowiadały Wymaganym przepisom
kontynuowanie modernizacji sieci wodociągowej- kolejny etap
kontynuowanie modernizacji sieci energetycznej poprzez modernizację
kabla zasilającego W energię elektryczną nasz ogrod
kontynuowanie remontu Domu Działkowca_wymiana drzwi wahadłowych
na duŻą salę ijego otoczenia
- oświetlenieogrodu
5.W sprawach proekologicznych i porządkowych:
usprawnienie selektywnej zbiórki odpadow
prowadzenie skutecznych działań wobec działkowców łamiących zasady
współżycia społecznego
dążenie do poprawy bezpieczeństwo ogrodu
odmalowanie bram, furtek
6.W zakresie działalnościkulturalnej, oświatowej i społecznej:
brać czYnny udzlał w konkursach organizowanych przez organy PzD i
miasto Poznań
zorganizować wiosenny i jesienny przegląd zagospodarowania działek
zorganizować Dzleń Dziecka
zorganizować Dzień Działkowca
organizować inne imprezy integracyjne
1

-

-

-

_
-

h4

