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Sprawozdanie Komisji Rewi zyinej
ROD im. 1000-lecia Panstwa Polskiego
w Poznaniu ul. Bukowska 236

za okres od 01 stycznia 2010 do

31 grudnia 2A2A

ogrodowa Komisja w składzie:
- Zafia Lupka
Przewodnicząca
Danuta Uryzaj
Z-ca przewodniczącej
- Barbara Urbaniak
Z-ca przewodniczącej
- Aleksandra Bielawska
Sekretarz
- Urszula Stachowiak
Członek
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.10.2010 r. dokonano zmiany
organizacyjnejw składzie komisji i na stanowisko z-cy przewodniczącej powołano
panią Barbarę Urbaniak'

Przeprowadzono p!ę kontroli w zakresie:
- dokumentacji finansowej ogrodu
- zabezpieczenia mienia ogrodu
- wykonania uchwałWalnego Zebraniaz2010 r. oraz uchwał Zarządu RoD
- inwentaryzacii mienia ogrodu
2/ Ustalenia pokontrolne komisji:
- dokumentacja finansowa jest pełna i prawidłowo prowadzona
_ majątek ogrodu jest ubezpieczony,
w d okumentacj i znajd ują się oświadczen ia o od powiedzial nościmaterialnej
skarbnika, gospodaza ogrodu i elektryka,
dokumentacja ogrodu i kaseta z pieniędzmi są zabezpieczone w kasie
pancernej,
_ inwentaryzacja mienia ogrodu jest prowadzona w księgach inwentarzowych
_ realizacja uchwał:
a) uchwała 78109 Zauądu RoD dotycząca demontażu nieczynnych pomp
ogrodowych nie została zrealizowana,
3/ W posiedzeniach Zarządu RoD brała udział pzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
pani Zofia Lupka.
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4lPrae,aZarządu RoD w zakresie prawidłowościdziałalnościstatutowo _
prog ramowej, orga n izacyj nej i gospodarczej ocen iona pozyĘwn ie.
5/ Preliminaz finansowy na rok 2010 zakładał wpłyv'ry w wysokości150.540,00 zł,
a wydatkowano 91 .147
zł.
'61
6/ Wartośó majątku trwałego ogrodu na dzień 31.12.20ag r. wynlosła 217.577 ,51 zł,
a na dzień 31.12.20010 r. wyniosła 261 '499,73 zł.
7/ Równowańość zapla@ społeczne narzecz RoD została wliczona w opłaty
na rzecz ogrodu.
8/ DziałalnośÓ na rzecz ochrony środowiska doĘczy nasadzenia nowych drzew
wokoł domu działkowca oraz segregacji śmieci.
9/ KolegialnośÓ podejmowania decyzji odbywa się przez głosowanie członków
Zarządu.

Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego i merytorycznego Zarządu RQD zarok2010 w myślparagrafu 82
punkt 5 Statutu Polskiego Związku Działkowców.
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