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Sprawozdanie Komisj i Rewizyjnej

RoD im. l000_lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowskanr 236

za okres kadencji od 2015 do 2018 r.

1/ Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca - Danuta Uryzaj

Z-caprzewodniczącej - Barbara Urbaniak

Sekretarz - Aleksandra Bielawska

Członek - Grażyna Ratajczak

Członek - Urszula Stachowiak

2/ W okresie kadencji komisja rewizyjna spotykała się średnio od czteręch do pięciu razy w

ciągu roku.

3/ Tematyka kontroli dotyczyła:

- dokumentacji finansowej ogrodu,

- zabezpieczenia mienia, dokumentacji i ewidencji ogrodu,

- inwentaryzacji mienia ogrodu,

- wykonania uchwał Walnych Zebrańzposzczególnych lat,

- prawidłowości podejmowania i wykonywania uchwał Zarządu'

2/ Ustalenia pokontrolne komisji:

Każde posiedzenie komisji kończyło się spisaniem protokołu. w którym wykazywano

uchybienia w pracach Zarządu,jeśli takie wystąpiĘ oraz wysuwano wioski o usunięcie tych

nieprawidłowości' Zarząd odnosił się do tych uwag i w miarę możiwości poprawiał swoje

działania.

3/ W posiedzeniach Zarządu RoD brała udział przewodnicząca Komisji Rewizyjnej lub jej

zastępczyni.

4l Zgodnie z ustaleniami kolejnych kontroli praca Zarządu oceniana jest wysoko w

następującym zakresie:

-prowadzenia dokumentacji finansowej i podejmowanych działan zmierzających do

podniesienia jakości ży cia w ogrodzie,

- dane użytkowników są uaktualniane na bieżąco,

-w znacznym stopniu wzrosła ściągalność opłat na rzecz ogrodu,

-użytkownicy działek zaniedbanych są wzywani do ich uporządkowania. a w razie

braku reakcji rozpoczęte sąprocedury odebrania działek.



- wszystkie decyzje Zarządupodejmowane są poprzez głosowanie na zebraniach, które

odbywają się co najmniej razw miesiącu,

- majątek RoD jest prawidłowo zabezpieczony i ubezpieczony w firmie

,,lbezpieczeniowej. osoby funkcyjne podpisały dokumenty o odpowiedzialnoŚci

Itnansowej zapowierzone im mienie ogrodu,

- prawie wszystkie uchwaĘ Walnych ZebańzostaĘ przezZarządzrealizowane lub są

w trakcie realizacji.

5/ osiągnięte wyniki finansowe działalności RoD im Tysiąclecia Państwa Polskiego w

poszczególnych latach ksztahuj ą się następuj ąco :

- rok 20l5 zakonczył się nadwyżką_ Ą.5 7tt,86 ?E
- rok 20l 6 zakoirczył się nadwy żką_ +' h8 ź |ąb ?i
- rok 2017 zakoilczył 5iź wdd1żą' ą 'Ę Ą 5 1 32 z*

- na koniec 2018 r roku;xffip'nosi _ Ąo.58g ,68
Gospodarka finansowa w ogrodzie prowadzona jest w sposób oszczędn.

Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie

merytorycznego Zarządu za okres kadencji 20|5-Ż018 w myśl

Związku Działkowców i wnioskuje o udzielenie absolutorium

bieĄcąkadencję.

Sekretarz OKR

sprawozdania finansowego i

$ 92 pkt 2 Statutu Polskiego

ustępującem u Zarządowi za
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Sprawozdanie Komisj i Rewizyjnej

RoD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowskanr 236

zarok2018

o grodowa Korni sj a Rewizyj na działała w składzie :

Przewodnicząca - Danuta Uryzaj

Z-caprzewodniczącej - Barbara Urbaniak

Sekretarz - Aleksandra Bielawska

Członek - GrłŻynaRatajczak

Członek - Urszula Stachowiak

W roku 20ISprzeprowadzono cztery kontrole w zakresie:

l. prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowej ogrodu,

2. sprawdzenie zgodności zapisów protokolarza z podjętymi uchwałami,

3. kontroli stanu kasy ogrodu,

4. kontroli księgi inwentaryzacyjnej,

5. kontroli umów zawartych przez zarząd,

6. kontroli księgi prowadzonej korespondencji między zarządem a działkowcami,

7. wykonania uchwał walnego zebraniaz}}l8 r.

8. aktualnego ubezpieczenia majątku RoD,

9. badania sprawozdania finansowego zarok 2018

ustalenia pokontrolne:

- dokumentacja finansowa prowadzona jest prawidłowo,

- uchwały podjęte przez zarząd są zgodne z przepisarrtiPZD i z zapisarrli protokółów

posiedzeń,

- zawartość kasy jest zgodna z dokumentacją i mieści się w granicach ustalonego

pogotowia kasowego,

- w grudniu przeprowadzono inwentaryzację majątku ogrodu z natury na arkuszach

inwentaryzacyjnych i zapisano w księdze wyposażenia,

- majątek ogrodu jest ubezpieczony, w dokumentacji znafiqą się oświadczenia o

odpowiedzialności materialnej skarbnika, magazyniera i gospodarza

ogrodu, dokumentacja ogrodu i kaseta z pieniędzmi są zabezpieczone w kasie

pancernej,



- realizacja uchwał zebrania walnego z20l8 r. jest następująca:

uchwały od l- 5 i 9 to uchwały organizacyjne nie wymagające komentarzy
- uchwała 612018 dotyczyła modernizacji sieci wodociągowej, uchwałazostała
zrealizowana' wymieniono sieć w alejce Malw,

- uchwała 712018 dotyczyła kontynuacji remontu Domu Działkowca' uchwała nie
została zr ealizow ana z powo du bez skutec zne go po szukiwani a wyko nawcy
nietypowych drzwi wahadłowych,

- uchwała 812018 dotyczyła modemizacji sieci energetycznej, wykonano pomiary
kabla zasilającego ogród, które nie wykazały koniecznoŚci jego wymiany'

- uchwała |0l20l8 dotyczyła ocieplenia Domu Działkowca' zrobiono wstępne
kosztorysy, i przygotowano dokumenty do UM Poznania w celu uzyskania
dofinansowania na ten cel ,

- uchwała l1l20l8 dotyczyła aktualizacji planu zagospodarowania ogrodu
, zrealizowano w części dotyczącej zatwierdzęnia planu, aneksy do umów dzierŻav,ry
działkowej są podpisane przez prawie sto procent użytkowników działek

W posiedzeniach Zarządu RoD brała udział przewodnicząca komisji rewizyjnej lub

jej zastępczyni.

ocena pracy Zarządu RoD:

- zarząd spotyka się na comiesięcznych zebraniach (w razie potrzeby częściej). Zebrania są

protokołowane, a podjęte uchwały znajdują się w księdze protokołów. Członkowie zarządu

mająprzypisany zakres obowiązków lecz na|eŻńo by bardziej uściślić,

- zarząd konsekwentnie dąży do ściągani a zaległości płatniczych wzywając osoby zalega1ące

z opłatami na spotkania, na których ustalane są zasady regulowania długu.

Niewywipującym się ze zobowiązań działkowcomv,ryłączany jest prąd. Na dzieil

3l.l2'2}l8r zadłuŻenie działkowców wynosiło c.łĄZrflobęcnie jest to około ł.ooą!ł
Badanie sprawozdania finansowego znajduje się w oddzielnym protokole.

Komisja pozytywnie ocenia pracę Zarządu, szczegolnie wysokie zaangażowanie wiceprezesa

i wykazywaną gospodarnośó zarządu

Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego

i merytorycznego Zarządu za rok 2018 oraz przyjęcie planu pracy na następny rok wraz

z preliminarzem finansowym w myŚl $ 92 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców.

Przewodnicząca oKR

}'.Lv v^-ti
RO'l''iNił. r " 'l'''.) lJZlAŁKoWY l

ilt,. ,ł:.'; .tcilt I;i- J t
xt)j\,{ ii.:.r' . j ; :;..-:i I"'JY?'NA
6Cl--1t" ' ,r r;.irkowska 236

Sekretarz OKR



RoDZil'lN'a i;GR,: J L--ZiAŁKo,/,^/
int. l0AA - ;_cci.t irp

I(GMIS.LIi J ł ij'l1'}i,7.INA
6C-1:; :,:' ]narl,:i u-ił.uvusiia236 PRoToKÓt

z badania sprawozdania finansowego zarządu RoD im' 1000-lecia PP w Poznaniu

W oparciu o t'lstalenia zawarte W niniejszym protokole stwierdza się, że badane
sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31'12.2018 r., którego bilans wykazuje
po stronie aktywóW i pasywów sumę zł8o3.o/a6$1zamyka się wynikiem finansowym

ffi#"ŁY"'o k o śc i ła 5 8 3,G8 ie st r z et e l n y i z go d n y z o b o w i ą z u j ą cy m i p rz e p i s a m i

prawa i zasadami rachunkowości, kwalifikuje się do zatwierdzenia. Komisja Rewizyjna
ROD stawia wniosek o jego zatwierdzenie.

Protokót sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które slużą wyłącznie do
użytku służbowego Związku.

Na tym protokół zakończono nie wnosząc zastrzeżeń i po przeczytaniu podpisano,

Podpisy cztonków Komisji l
Iit

za rok 2018

L. Rachunkowość przygotowana przez skarbnika RoD przekazywana jest do ośrodka
Finansowo - Księgowego dzialającego przy Łarządzie okręgowym PZD.

Ż. Zapisy są terminowe, zgodne z Zakładowym Planem Kont, przepisami o
rachunkowości oraz z uchwatami Związku.

3. Sprawozdanie jest prawidłowe pod względem formalnym i rachunkowym.
4' Sporządzone na podstawie ksiąg rachupk_o1vych z zachowilniem ciągłości bilansowej.
5. Majątek trwaĘ ogrodu *vn6ooń9 ftrft*'1ńil-fl.Ąa,%* ,goon"y

z wynikami inwentaryzacji i ewidencją.-
6. Środki pieniężne *vno'.ą{9.9'.*ił#rjest zgodne z raportem kasowym i saldami

rachunków bankowych.

7. Wszystkie fundusze (statutowy, rozwoju i oświatowy) są prawidłowo

ewidencjonowane, ,rĄeWile8. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami jest'deflatnie. Przychody i koszty są
prawidtowo klasyfi kowan e.
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