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Plan pracy na 2014 r.
Lp.
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Termin
wykonania
Cały rok

3

II – IV
kwartał
Cały rok

4

Cały rok

5
6

II – III
kwartał
IV - kwartał

7

Wrzesień

8

9

Termin
ustala,
Zarząd
Okręgowy.
Cały rok

10

Cały rok

11

Cały rok

2

Założenia wykonania pracy

Wykonawca

Nadzór nad działalnością i wykonawstwem prac w
naszym ogrodzie
Ocena prac wiosenno – jesiennych w ogrodzie.

Zarząd ROD.

Nadzorowanie i służenie radą przez instruktorów
fachowych, nad prawidłowym zagospodarowaniem i
wyglądem ogrodu i działek. Prawidłowe sadzenie,
prowadzenie drzew, krzewów i winorośli. Wprowadzanie
konkursów w naszym ogrodzie na najładniejszą działkę,
wstępne szkolenie nowo wstępujących. Przygotowanie do
zebrania w 2 połowie roku o określeniu się do
przynależności w zrzeszeniu się ogrodu.
Dbałość i konserwacja urządzeń znajdujących się na
terenie ogrodu, utrzymanie czystości ogrodu, działek,
parkingu, wokół terenu przylegającego do działek,
działalność na rzecz ochrony środowiska.
Organizowanie szkoleń i porady dla działkowiczów,
przez Instruktorów Fachowych.
Wykłady z zakresu sadzenia drzew, krzewów i winorośli
oraz ich chemiczna i biologiczna ochrona, SSI Krajowy.
Wykłady – krzewy egzotyczne, nalewki, wina, soki .
Zorganizowanie „Dnia Działkowca” – dla całego ogrodu.
2014 r.

Zarząd ROD, SSI, Komisja
Lustracyjna,
Gospodarz ogrodu, Komisja
ochrony środowiska,
Komisja Rozjemcza,
Komisja Rewizyjna.

Szkolenie chętnych na instruktorów ogrodowych

Systematycznie raz w miesiącu odbywanie Zebrania
Zarządu ROD, a w razie potrzeby dodatkowo. Trzymanie
dyżurów w miesiącach letnich, jeżeli zajdzie taka
konieczność.
Prace związane z naprawami i wymianą ogrodzenia,
naprawa furtek i bram po zniszczeniu przez złodziei.
Remont ogrodzenia zewnętrznego (dalsza inwestycja),
wywiercenie 1 pompy abisynki jeżeli zostaną
zagospodarowane działki koło propanu.
Pisanie kroniki przez naszą Komisję Socjalną.

Komisja Lustracyjna, SSI.

Zarząd ROD, SSI,
Gospodarz ogrodu, Komisja
ochrony środowiska.
Zarząd ROD, SSI.
SSI – Krajowy.

Zarząd ROD, SSI,
Gospodarz ogrodu, Komisje
problemowe i chętni
działkowicze.
Zarząd Okręgowy.

Zarząd ROD.

Zarząd ROD, Dział
techniczny, Gospodarz
ogrodu.

Komisja Socjalna, Danuta
Zbierak

