POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. kpr. BENEDY

Zatwierdzony na zebraniu sprawozdawczym
Uchwałą nr 12/2020 z dnia 29 lutego 2020 r.

PLAN
INWESTYCJI I REMONTU
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. kpr. BENEDY
W ROKU 2020

2020
BYDGOSZCZ

Lp.

Przedsięwzięcie

Rodzaj
Przedsięwzięcia

Sposób i termin
wykonania

1

2

3

4

Zakup

Praca zlecona
do konca.2020 roku

1

Zamówienie wykonania wyceny wartości
pozyskanej działki z zabudową oraz koszty
przebudowy do przystosowania na dom
działkowca.

2

Prace konserwacyjne w rozdzielniach
elektrycznych, sprawdzenie połączeń w całym
ogrodzie

3

Wymiana podliczników energii elektrycznej
na kompleksie nr 1

4
5
6

7

8

Przegląd

Modernizacja

Rozpoczęcie prac przy chodniku w kierunku
Realizacja dalszej
działki nr 104
przebudowa
Realizacja programu modernizacji działek w
Modernizacja
Rodzinnym Ogrodzie
Prace konserwacyjne infrastruktury wodnej
poprzez poszukiwanie wycieków przez
Remont-Naprawa
wynajętą firmę oraz ich usunięcie
Wymiana elementów bramy i furtki w
Prace remontowokompleksie I, oraz uporządkowanie terenu
modernizacyjna
przed ogrodem.
Opracowaniem dokumentacji związanej z mapą
Opracowanie
wybudowanych szamb oraz punktów poboru
aktualnego stanu
wody przez działkowców

2

Praca zlecona
od 30.04.2020 roku do
zakończenia
Praca zlecona
od 30.03.2020 roku do
zakończenia
Praca zlecona

Koszt
wykonania
oraz
materiałów
5

Praca zlecona
Praca komisji wodnoenergetycznej

6

50 000,00

Działkowcy

5 000,00

Działkowcy

10 000,00

Przeksięgowanie
funduszu
statutowego

10 000,00

Praca własna
działkowców cały sezon
Praca zlecona

Źródło
finansowania

Działkowcy
Działkowcy

7 000,00

Działkowcy

8 500,00

Działkowcy

1
9

10

2
Bieżąca konserwacja dróg i alei w całym
ogrodzie.
Modernizacja zagospodarowania kompleksów ,
poprawa estetyki:
Kompleks I
- utwardzenie drogi dojazdowej do działek.

3
Konserwacja

Kompleks II
-krawężniki na wjeździe;
-poprawa wejścia do ogrodu,
montaż barierek, oczyszczenie terenu od
strony drogi Jana Pawła;
-dokonanie pomiaru rezystancji kabli
energetycznych.
Kompleks III
- przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej na
działce nr 188;
- montaż oświetlenia ledowego zasilanego
z ogniwa fotowoltaicznego;
- remont wnętrza Domu Działkowca;
- nawiezienie ziemi i zrębek asfaltowych na
wyrównanie dróg;
- usunięcie drzew rosnących w alejkach po
uzyskaniu zgody AMW i Ochrony Środowiska;
przystosowanie
szkółki
na
potrzeby
szkoleniowe w tym dla dzieci;
- zakup gazonów ogrodowych.

4
Praca własna – cały
sezon

Praca zlecona do końca
2020 roku

Kontynuacja prac
modernizacyjnych

Praca zlecona do końca
2020 roku

5
4 500,00

6
Działkowcy

2 000,00

5 000,00
Działkowcy

Praca zlecona do końca
2020 roku

8 500.00

Za ZARZĄD
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
im. kpr. BENEDY
PREZES
mgr inż. Lech STUDZIŃSKI
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