WNIOSEK Zarządu ROD „Kalina” Nr 3/WZ/2017
z dnia 20.02.2017 r.

do Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Kalina” w Lublinie
w dniu 4 marca 2017 r.
dotyczący podjęcia uchwały ws. realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” oraz ustanowienia
funduszu celowego na tę inwestycję.

W trybie § 27 pkt 6 w powiązaniu z § 43 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Zarząd ROD
„Kalina” składa wniosek do Walnego Zebrania Sprawozdawczego o podjęcie uchwały ws.
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Elektryfikacja ROD „Kalina” oraz uchwały na
zabezpieczenie tej inwestycji w postaci uchwalenia funduszu celowego na ww. zadanie.
Zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu
16 września 2016 r. Programem Działania ROD „Kalina” na okres kadencji 2016 – 2020,
Zarząd przystępuje do realizacji zadania, polegającego na przyłączeniu Ogrodu do miejskiej
sieci energetycznej, rozprowadzeniu zasilania na terenie całego obszaru, oświetleniu
ledowym wejść do Ogrodu i zainstalowaniu monitoringu oraz umożliwienie działkowcom
przyłączenie indywidualnych działek do sieci głównej.
W celu realizacji zadania w jesieni 2016 r. Zarząd przeprowadził rozpoznanie wśród
działkowców w formie podpisanych ankiet na temat celowości wyposażenia Ogrodu
w energię elektryczną. Wypowiedziało się 229 osób, z czego 150 zaakceptowało
elektryfikację Ogrodu, a 79 było przeciw. Na 97 członków Stowarzyszenia wypowiedziały
się 72 osoby, z czego 56 za elektryfikacją (77,7 %), zaś przeciw 16 (22 %) członków. W tej
sytuacji Zarząd podjął trud rozpoznania i przygotowania ofert projektowych
i kosztorysowych kilku firm zajmujących się elektryfikacją. Z porównania tych
propozycji, określiliśmy koszt inwestycji na ok. 220 tys zł.
W związku z tym, że moc zasilania jaką posiadamy obecnie wynosi 35 kW,
zamówiliśmy w Zakładzie Energetycznym jeszcze 22 kW, z możliwością obniżenia tej
wartości przy podpisaniu umowy z PGE. Założeniem projektu wykonawczego jest
zainstalowanie 2-ego licznika, obsługującego sektory od A do E, zaś istniejący licznik
główny obejmie sektor F i H, co pozwoli zaoszczędzić na wysokich kosztach 1500 mb kabla
głównego.
Rozpoczęcie inwestycji planujemy w maju br. i zakończenie jej w listopadzie 2017.
Ze względu na wysoki koszt zadania i brak możliwości zebrania takich funduszy w ciągu
jednego roku oraz odmowę dotacji przez WFOŚiGW w Lublinie, powstała konieczność
zaciągnięcia pożyczki na tę inwestycje, której zabezpieczeniem będzie utworzenie funduszu
celowego na to zadanie, składającego się z wpłat działkowców.
Zarząd rekomenduje Walnemu Zebraniu podjęcie uchwały o utworzeniu funduszu
celowego na inwestycje pn. Elektryfikacja Ogrodu”, obciążającego każdą działkę n/p
§ 46 ust 2 Statutu jednakową kwotą, rozłożoną na kilkuletnie raty, jako konsekwencji
uchwalenia planu inwestycyjnego pn. Elektryfikacja ROD „Kalina”.

