
PLAN PRACY 

ZARZĄDU stowarzyszenia ogrodowego ROD „KALINA”

 w Lublinie

na okres od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

Na zebraniu wszystkich użytkowników działek, w dniu 16 kwietnia br. większość
Państwa wypowiedziała się za podjęciem uchwały o wyodrębnieniu się naszego ogrodu
ze stowarzyszenia ogrodowego PZD, które wybraliśmy przed 2-ma laty. Zadecydowały
względy  finansowe  i  prawne,  które  w strukturach  PZD  zobowiązywały  nas
do partycypacji w finansowaniu Zarządu Okręgowego PZD i Rady Krajowej, a przede
wszystkim pozbawiały nas osobowości prawnej w zarządzaniu własnym majątkiem.

Od 17 kwietnia do 11 lipca br. działaliśmy jeszcze pod rządami przepisów PZD,
pracując w starym składzie Zarządu. Jednocześnie nowo wybrany Zarząd na Zebraniu
Założycielskim  zajmował  się  rejestracją  Stowarzyszenia  oraz  przygotowaniem
projektów  regulaminów,  potrzebnych  dzisiejszemu  Walnemu  Zebraniu  do  ich
uchwalenia. Dopiero w dniu 11 lipca 2016 r. uzyskaliśmy rejestrację Stowarzyszenia
z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrozumiałe więc, że obecny rok przebiega
w atmosferze zmian prawnych, majątkowych i organizacyjnych, które dominują pracę
Zarządu nowego stowarzyszenia, także po jego zarejestrowaniu przez sąd. 

Niezależnie od zmiany statusu prawnego naszego ogrodu, problemy zarządzania
Ogrodem są  takie  same,  poczynając  od  egzekwowania  opłat  ogrodowych  i  składki
członkowskiej  PZD  oraz  egzekwowania  zgodnego  z  Regulaminem  estetycznego
wyglądu działek - poprzez pracochłonne wykonywania procedur przenoszenia praw do
działki przez działkowców, administrowanie zasobami, rozstrzyganie sporów pomiędzy
działkowcami do utrzymywanie kontaktów z urzędami i instytucjami. 

W związku z tym, kontynuując Plan Pracy na rok 2016, przyjęty jeszcze przez
Walne Zebranie Członków PZD w kwietniu br.

zamierzamy:

1. na bieżąco konserwować wodociąg i usuwać ewentualne awarie, mimo utarty
hydraulika i trudności w zatrudnieniu do tej pracy nowej osoby,

2. oszczędnie  gospodarować  wodą  do  podlewania  działek  w  okresach  suszy
ze względu na niski poziom wody w studni głębinowej,

3. wykonywać doraźne niewielkie drenaże
4. wykonać utwardzenie wejścia przez furtkę do sektoru E,
5. dbać o estetykę terenów wspólnych,
6. konsekwentnie  starać  się  o  zatrudnienie  gospodarza  terenu,  mimo  braku

chętnych do tej pracy
7. dokonywać przeglądów działek, obligując niedbających o nie działkowców,

do ich uporządkowania  i zagospodarowania.



8.  nagradzać działkowców za estetyczny wygląd ich działek oraz za udzielanie
się w życiu społecznym ogrodu.

9.  z dotychczasową konsekwencją dbać o ściągalność obowiązujących opłat.
10. wzorem roku ubiegłego zorganizować Dzień Działkowca
11. zabiegać w Zarządzie Dróg i Mostów o naprawę nawierzchni zdewastowanej

przez  p.  Przemysława  Kawkę  części  ulicy  Zawilcowej,  prowadzącej  do
sektoru B, C i D.

12.zakupić  sprzęt  komputerowy  wraz  z  oprogramowaniem,  w  tym  program
obsługujący księgowość.

Przedstawiając  zamierzenia  na  pozostałe  miesiące  roku  2016,  Zarząd
z wdzięcznością  przyjmie  również  inne  propozycje  Państwa  do  planu  pracy,
pod warunkiem wskazania przez wnioskodawców sposobów i źródeł sfinansowania ich
realizacji.

Prezes Zarządu 

Halina Gaj-Godyńska

Lublin, 10 września 2016 r.
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