
                                             Plan pracy Zarządu Ogrodu na 2017rok

                    Zadania inwestycyjne i gospodarczo –remontowe ogrodu w 2017roku.

1.Wykonanie  utwardzenia  kostką  brukową  z  okrawężnikowaniem  na  podkładzie  drogowym  terenu

wjazdu do boksu na pojemniki do śmieci oraz wykonanie chodnika na  Alejce Porzeczkowej w ilości

około 146m2, i wykonanie chodnika z płytek betonowych na podkładzie piaskowym około 142mb na

Alejce Różana.   Cena konkursowo-ofertowa wykonawcy wynosi; około 23000,00 zł brutto z materiałem

i robocizną.  Wykonanie na umowę zlecenie.

2.Wykonanie  geodezyjnych  pomiarów działkowych na terenie  naszego ogrodu poprzez  szczegółowe

naniesienie  pomiarów  działek  indywidualnych,  alejki,  zabudowy  ogólnodostępne,  ogrodzenia

zewnętrzne, infrastruktura podziemna i nadziemna wszystko to za kwotę uzgodnioną umową ramową

przez  OZ  w  Poznaniu  który  jest  negocjatorem  tych  prac  za  30  zł  od  działki  brutto  w  3  etapach.

Wykonawca UNIMAP s.c. Katowice.

3.Wykonanie 2 nowych gablot informacyjnych o większych wymiarach. Planowane koszty około 1200zł

brutto.  Zlecenie z wolnej ręki.

4.Malowanie 5-ciu gablot, 1 bramy i furtki oraz ławek na alejkach ogrodu. Planowane koszty około 300

złotych.  Zlecenie z wolnej ręki.        

5.Kolejne  wykonanie  badań  okresowych  przed  porażeniem  (  Przez  samoczynne  wyłączenie  TN)  w

skrzynkach pod licznikowych elektrycznych na podbudowie betonowej. Planowane koszty około600zł

brutto.   Wykonanie na umowę zlecenie.

6.Modernizacja  5-ciu  lamp  w  ogrodzie  polegająca  na  obniżeniu  wysokości  lamp  zmianie  nasady

wysięgników i wymianie żarówek na energooszczędne w al.Wiśniowej,Miodowej,Różanej i Kwiatowej.

Na umowę zlecenie, przewidziane koszty około 1900,00 zł brutto.   

7.Prace gospodarczo –porządkowe wykonywane przez gospodarza ogrodu w okresie 7-miu miesięcy od

kwietnia – października za około 1100 zł netto.   Wykonanie na umowę zlecenie.

8.Kontynuacja umowy na odbiór śmieci niesegregowanych z boksów ogrodowych przez PUK Artur Zys z

Pławiec. Przewidywana stawka umowna dnia dzisiejszego wynosi za poj.1100 – 86,40 zł br. Za poj. 240

36 zł brutto. Planujemy  odbiór około 24 pojemników o poj. 1100 i około 24 pojemniki o poj.240  Koszty

całości planujemy na około 3000 zł brutto.   Zapłata po dostarczeniu  faktury miesięcznej.

9.Organizacja  imprez,  spotkań,  pokazów przyrodniczych na tematy  działania owadów na przyrodę,

cięcie  drzew  owocowych,  opryski.  Spotkania  z  dziećmi  ze  szkoły  podstawowej  nr  3  i  dzieci  z

zaprzyjaźnionych przedszkoli  w ramach naszego ‘’Otwartego programu społecznego rozwoju ogrodu.’’

Organizacja Festynu z okazji  Dnia Działkowca oraz corocznego spotkania opłatkowego członków aktywu

społecznego ogrodu, członków zarządu i komisji oraz gości.     


