
Plan pracy zarządu ROD MORENA w Potrzanowie na rok 2019 

l.p Zakres prac Termin 
realizacji 

Osoba 
odpowiedzialn

a 

Przewidy-
wane koszty 

Źródło 
finansowania 

1. Drugi etap opłotowania , przy hangarze, 
regulacja bram, montaż furtki- uzgodnienia 

W sezonie P.Waraczyński, 
T. Stępień 

15.000,00  Inwestycje, 
Fundusz 
rozwoju 

2 Coroczny przegląd i konserwacja słupków  
przy boiskach  do gry w siatkówkę, 
kometkę, piłkę nożną , założenie siatek i 
demontaż po sezonie  

II i III kwartał K. Wolniewicz 500,00 zł Fundusz 
statutowy 

3 Stała konserwacja  urządzeń 
hydrotechnicznych i sieci wodociągowej 

W sezonie J. Marciniak 
K. Wolniewicz 

600,00 zł  Fundusz 
rozwoju 

4 Stała konserwacja i utrzymanie  sieci oraz 
urządzeń  energetycznych w tym szafki, 
lampy, bramy ,kamery 

W sezonie  K. Wolniewicz 2.100,00 Opłata 
energetyczna 

5 Wymiana 9  lamp na ulicach ogrodu oraz 
ułożenie nowego kabla zasilającego  na 
odcinku rozdzielnia  

W sezonie K. Wolniewicz 8.000,00 Inwestycje, 
fundusz rozwoju 

6  Zainstalowanie  nowej lampy  w okolicy 
działki nr 92 

W sezonie K. Wolniewicz 600,00 Fundusz 
rozwoju 

7 Wycinka z terenu ogrodu, drzew  starych, 
niebezpiecznych, chorych  i wiatrołomów 
za zgodą UMiG Skoki oraz uzupełnianie 
nasadzeń 

W sezonie J. Marciniak 
K. Wolniewicz 

2.500,00 Fundusz 
rozwoju 

8 Organizacja  wykaszanie , pasów zieleni,  
serwis sprzętu ogrodniczego, zakup paliwa 

W sezonie K. Wolniewicz 4.000,00 zł Fundusz 
statutowy 

9 Budowa obejścia nieczynnej sieci 
drenarskiej 

W sezonie P. Waraczyński 
T. Stępień 

3.000,00 Fundusz 
rozwoju 

10 Zakup i montaż  na terenie ogrodu  4  
ławek w  miejsce zniszczonych 
drewnianych  

W sezonie J. Marciniak 2.500,00 zł Fundusz 
rozwoju 

11 Przegląd ogrodu w części ogólnej, 
organizacja wywozu  odpadów zielonych i 
gałęzi 

W sezonie zarząd 4.000,00 zł Fundusz 
statutowy 

12  Zakup nowych silników do bram, montaż W sezonie   K. Wolniewicz 3.000,00 zł Fundusz 
rozwoju 

13 Malowanie bramy przy pałacu W sezonie Zarząd 200,00 zł Fundusz 
rozwoju 

 Zakup  i montaż tablicy ogłoszeniowej przy 
bramie od strony pałacu  

W sezonie zarząd 2.000,00 Fundusz 
statutowy 

14 Zlecenia bieżące, naprawy doraźne( maszt, 
tablice ogłoszeń , bramy , furtki)   

 w sezonie Zarząd 3.500,00 zł Fundusz 
statutowy 

15 Hangar- uporządkowanie  stanowisk i 
pomieszczeń 

W sezonie T. Stępień 2.000,00 Fundusz 
rozwoju 

16 Organizacja Dnia Działkowca- zabawa+ 
imprezy towarzyszące 

III kwartał Zarząd  2.500,00 Fundusz 
statutowy 

 

 

Środki  na realizację  planu pracy wg źródeł finansowania 

Fundusz rozwoju   -       37.400,00 zł 

Fundusz statutowy -     16.500,00 zł  

Opłata energetyczna –     2.100,00 zł  

Razem                           - 56.000,00  zł 


