
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2016 rok 

 

Komisja Rewizyjna w roku 2016 pracowała w następującym składzie :  

1. Marian Kwiatek – Przewodniczący 

2. Władysław Źrałko – Zastępca przewodniczącego 

3. Zdzisław Pietruszczak – Sekretarz 

Pan Pietruszczak złożył rezygnację z mandatu z dniem 30 czerwca 2016 roku. 

W związku z tym Komisja Rewizyjna z dniem 22 września 2016 r. 

dokooptowała do swojego składu Panią Izabelę Chudzik.  

Skład Komisji od 22 września 2016 r. przedstawia się następująco : 

1. Izabela Chudzik – Przewodnicząca 

2. Władysław Źrałko – Zastępca przewodniczącej 

3. Marian Kwiatek – Sekretarz. 

O powyższych zmianach poinformowano Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy. 

     W działalności Komisja Rewizyjna koncentrowała się na realizacji 

przyjętych zadań i obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

ustawy, statutu, regulaminu i uchwał organów statutowych. Wszystkie działania 

Komisji są udokumentowane, protokoły ewidencjonowane i przechowywane                

w biurze ROD. 

Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniach w 2016 roku dwa razy, 

przeprowadzając kontrolę działań Zarządu ROD.  

Działalność gospodarcza i finansowa była sprawdzana przez Komisję w oparciu 

o dokumentację źródłową: miesięczne raporty kasowe, dowody wpłat KP, 

faktury, rachunki, przelewy, wyciągi bankowe. Na podstawie prowadzonej 

dokumentacji w ROD zapoznawano się ze sprawami finansowymi i sprawdzano 

dokumentację pod względem zgodności działania z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

Wydatki i koszty analizowane były przez Komisję pod względem zgodności ze 

stanem faktycznym oraz rzetelności i gospodarności w dysponowaniu środkami. 

Opinia wypracowana na podstawie badania dochodów i kosztów działalności 

oraz wydatków, pozwalała określić kondycję finansową Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego. 

 



Wyniki kontroli były przedstawiane do wiadomości Zarządu ROD. Wszelkie 

kontrole były sporządzane w formie pisemnej i przeprowadzane przez  

trzyosobową Komisję Rewizyjną. 

     W dniu 22 września 2016 roku w obecności skarbnika ROD Teresy Soleckiej 

oraz księgowej Bożeny Jurszy i prezesa zarządu ROD Tadeusza Korbuta 

przeprowadzono kontrolę Raportów Kasowych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 

31 sierpnia 2016 r., dokonano inwentaryzacji środków pieniężnych i druków 

ścisłego zarachowania. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

     W dniu 15 marca 2017 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła badanie 

sprawozdań finansowych za 2016 r., przedłożonych przez Zarząd ROD 

(protokół z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego 

sprawozdania z działalności Komisji).  

W okresie sprawozdawczym współpraca Komisji Rewizyjnej z Zarządem 

przebiegała bez zastrzeżeń. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej była                            

z wyprzedzeniem informowana o terminie i miejscu najbliższego posiedzenia 

zarządu. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag do pracy Zarządu w 2016 roku. 

Uchwalony w ubiegłym roku plan pracy realizowany był na bieżąco zgodne                

z przyjętym harmonogramem. Wydatki ponoszone na działalność ogrodu były 

prowadzone w oparciu o zasadę oszczędnej gospodarki finansowej, zgodnie                 

z zatwierdzonym na 2016 rok preliminarzem finansowym. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających                     

z bezpośredniego uczestnictwa Komisji Rewizyjnej w działaniach Zarządu ROD 

stwierdza się, że w ramach naszych możliwości finansowych postawione przed 

Zarządem zadania były realizowane zgodnie z ustawowymi założeniami, 

obowiązującym prawem oraz przyjętym na Walnym Zebraniu rocznym planem 

pracy uwzględniającym realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 

infrastruktury informacyjnej ROD „GÓRNIK”.  

Zarząd ROD podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów 

przy obecności ponad połowy liczby członków. Uchwały Zarządu sporządzane 

są w formie pisemnej. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Na 

bieżąco prowadzona jest ewidencja działek, założone są karty ewidencyjne dla 

każdej działki. 

 Zarząd gromadzi i przechowuje środki finansowe ogrodu na koncie bankowym  

a dla środków Funduszu Rozwoju Rod prowadzony jest wyodrębniony rachunek 



bankowy, zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady PZD w sprawie zasad 

funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD.  

Prowadzenie spraw finansowych przez księgową Bożenę Jursza odbywa się na 

bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystkie operacje finansowe 

realizowane są zgodnie Zakładowym Planem Kont oraz ustawą o 

rachunkowości. 

     Zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie 

oraz na podstawie nowej ustawy o ROD zwiększyły się obowiązki i zadania 

Komisji Rewizyjnej w ROD. Pragnę podkreślić zaangażowanie członków 

Komisji w wypełnianiu zadań i przyjętych obowiązków, poprzez uczestnictwo  

w działaniach kontrolnych jak również działaniach wspomagających, takich jak 

udział w zespołach ds. przeglądu działek, komisjach inwentaryzacyjnych oraz 

bieżącą współpracę z Zarządem mającą znaczenie dla funkcjonowania ogrodu              

i interesów działkowców. Dowodem tego są udokumentowane działania 

Komisji Rewizyjnej.  

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o zatwierdzenie sprawozdania                              

z działalności w 2016 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

                                                                         /-/ 

                                                                      Izabela Chudzik  

 

 

 


