
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

na Walne zebranie sprawozdawcze w dniu 24 marca 2018 rok 

Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej 

Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. działała w składzie: 

Izabela Chudzik – Przewodnicząca 

Władysław Źrałko– Zastępca Przewodniczącej 

Marian Kwiatek – Sekretarz 

Praca w okresie sprawozdawczym oparta była na kompetencjach określonych w Statucie PZD oraz 

Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Wszystkie działania Komisji są udokumentowane i przechowywane 

w biurze ROD. Komisja przeprowadzając kontrolę czuwała nad zgodnością działań Zarządu ROD                       

z obowiązującym prawem w PZD.  

Ocena pracy Zarządu ROD 

Nie wszyscy członkowie Zarządu wywiązywali się ze swoich obowiązków. Pomimo powiadamiania 

przez Prezesa Tadeusza Korbuta o terminach posiedzeń Zarządu Pan Zbigniew Smółka oraz Pani 

Sułtana Siskos-Ostrowska w roku 2017 nie uczestniczyli w posiedzeniach jak również nie brali  udziału 

w codziennym zarządzaniu Ogrodem. Pani Sułtana Siskos-Ostrowska złożyła rezygnację z funkcji 

Sekretarza w dniu 10.08.2017r. Do pomocy w pracach na terenie Ogrodu Zarząd zatrudnił 

Gospodarza Ogrodu na umowę zlecenie od dnia 03.07.2017r. do 31.10.2017r. Funkcję Gospodarza 

Ogrodu pełnił Pan Leszek Szymala.  

Odpady komunalne były wywożone systematycznie, chociaż stwierdzić należy, że działkowcy nie 

stosują się do obowiązujących zasad gospodarki odpadami. Z tego powodu Zarząd zorganizował 

dodatkowy wywóz odpadów wielogabarytowych oraz rzucanych obok kontenerów worków z różnymi 

odpadami, w tym trawą, gałęziami itp.  

W okresie sezonu zapewniona została nieprzerwana dostawa wody na terenie Ogrodu.  

Zgodnie z Planem Pracy na 2017r. Zarząd zorganizował koszenie pustych działek i terenów ogólnych 

ROD. Wykonawcę wybrano na podstawie najniższej oferty.  

Nie wykonano jednego zadania dotyczącego remontu ubikacji użytku publicznego.  

W naszym Ogrodzie nie występuje problem zamieszkiwania na działkach. Wprawdzie zdarzają się 

przypadki czasowego przebywania, ale nie jest to stałe zamieszkanie i nikt nie jest zameldowany na 

terenie ROD „GÓRNIK”.  

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu ROD „GÓRNIK” za 2017 rok obejmuje wszystkie dziedziny 

działalności Ogrodu. Określono w nim jakie zaplanowane zadania zostały wykonane i z jakimi musi 

borykać się Zarząd.  

W związku z powyższym w ocenie Komisji sprawozdanie zasługuje na zatwierdzenie. 

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok sporządzono na podstawie Uchwały Nr 423/2016 Prezydium 

Krajowej Rady z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wytycznych Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych ROD do końca bieżącej kadencji. 

Sprawozdanie zawiera wszystkie formularze określone w/w uchwałą. Są one podpisane przez prezesa 

Zarządu, skarbnika i księgową. Nie zawierają błędów rachunkowych. W oparciu o ustalenia zawarte w 

protokole badania finansowego stwierdza się, że badane sprawozdanie finansowe, sporządzone na 

dzień 31.12.2017r. , którego bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 243.790,86 zł  

zamyka się wynikiem finansowym – nadwyżką w wysokości 5.847,49 zł. Osiągnięta nadwyżka wynika 



głównie z oszczędności w wydatkach na koszeniu wolnych działek oraz nie wykonaniem 

zaplanowanego remontu ubikacji. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest rzetelnie i zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. Z analizy dokumentów wynika,                     

iż Zarząd gospodarował oszczędnie, a środki finansowe wydawał rozsądnie. W związku z powyższym  

Komisja Rewizyjna ROD stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

Plan pracy na 2018 rok, w tym prac remontowych i inwestycyjnych zakłada wykonanie zadań 

istotnych dla sprawnego funkcjonowania Ogrodu oraz odbudowę zdekapitalizowanej infrastruktury.  

Zgodnie z Uchwałą nr 424/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia wytycznych dla rodzinnych ogrodów działkowych PZD w sprawie opracowania preliminarzy 

finansowych ROD do końca bieżącej kadencji preliminarze: finansowy, funduszu rozwoju i funduszu 

oświatowego na rok 2018 zostały sporządzone prawidłowo i nie zawierają błędów rachunkowych. 

Przyjęte wielkości przychodów są zgodne z Uchwałami Krajowej Rady PZD i projektami uchwał 

walnego zebrania ROD. Kalkulacje kosztów zapewniają realizację zadań w 2018 roku. Zaplanowane 

znaczne wydatki z funduszu rozwoju wynikają z konieczności utrzymania w sprawności technicznej 

zdekapitalizowanej infrastruktury. 

Podsumowanie: 
 

Zarząd ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu w 90% zrealizował zdania założone w planie na 2017 rok 

zatwierdzone uchwałami walnego zebrania sprawozdawczego. W realizacji zadań przestrzegano 

przepisów prawa, statutu PZD oraz uchwał organów PZD. Zapewniono sprawne funkcjonowanie 

Ogrodu, utrzymano ład i porządek na terenach ogólnych. Środkami finansowymi gospodarowano 

oszczędnie i skrupulatnie je rozliczano. 

Komisja Rewizyjna apeluje do członków naszego Ogrodu o współpracę z Zarządem ROD i 

aktywniejszą pomoc w realizacji zadań oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu ROD. Zdajemy sobie 

sprawę jak trudno w obecnych czasach znaleźć ludzi do podjęcia działań i pracy społecznej, a Zarząd 

składający się z ludzi zaangażowanych liczy na Waszą pomoc.   

Komisja Rewizyjna stawia wnioski o:  

 

przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2017 rok,  

przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2017 rok,  

przyjęcie planu pracy ROD „GÓRNIK” na 2018 rok oraz preliminarzy: finansowego, funduszu  

rozwoju i funduszu oświatowego na 2018 rok,  

przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za 2017 rok.  

Dziękuję za współpracę członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

 
Podpisy:  Izabela Chudzik 
                 Władysław Źrałko 
                 Marian Kwiatek 
 

 

 

 

Zgorzelec, dnia 24.03.2018r. 



PROTOKÓŁ 

z badania sprawozdania finansowego ROD GÓRNIK w Zgorzelcu  

za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.  

przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną ROD w dniu 27 lutego 2018 r. w składzie: 
 

1. Izabela Chudzik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Władysław Źrałko – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

3. Marian Kwiatek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
 

Przy obecności przedstawicieli Zarządu ROD: 

1. Tadeusz Korbut – Prezes Zarządu  

2. Danuta Bogdziewicz – Wice Prezes Zarządu  

3. Teresa Solecka - Skarbnik 

i księgowej ROD: Bożeny Jursza 
 

Badane sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo pod względem formalnym i rachunkowym, 

składa się z formularzy obowiązujących w PZD, podpisanych przez upoważnione osoby i opracowane 

zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, przy zachowaniu ciągłości bilansowej. 
 

I. Formularze 

1. Bilans, 

2. Informacja dodatkowa, 

3. Rachunek Zysków i Strat /dwa warianty/, 

4. Sprawozdanie z Funduszu Rozwoju ROD /dwa warianty/, 

5. Sprawozdanie z Funduszu Oświatowego /dwa warianty/, 

6. Załącznik w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego, 

7. Część opisowa do bilansu, 

8. Inwentaryzacje /środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenia, kasa/, 

9. Potwierdzenie sald rachunków bankowych, 

10. Oświadczenie księgowej dotyczące własnego sprawozdania finansowego, 

11. Specyfikacja kont rozrachunkowych /dotyczy kont zespołu 2/. 
 

II. Ustalenia szczegółowe 

1. Majątek trwały i inwestycje: 

a) Wartość majątku trwałego i naliczone umorzenie są zgodne z ewidencją środków trwałych i 

inwentaryzacją na koniec roku. 

b) Inwestycje rozpoczęte – kontynuowane – nie dotyczy  

a) Stan kasy na dzień 31.12.2017r. jest zgodny z raportem kasowym nr 12/2017 sporządzonym 

na dzień 31.12.2017r. i wynosi 0,00 zł. 

b) Saldo na dzień 31.12.2017r. na rachunku bankowym jest zgodne z wyciągiem i 

potwierdzeniem bankowym wynosi 21.201,14 zł na rachunku podstawowym, 2.533,39 zł na 

rachunku lokaty terminowej, 18.446,56 zł na rachunku Funduszu Rozwoju. 

c) Sumy pieniężne w drodze – nie dotyczy. 

2. Rozrachunki i roszczenia: 

a) Wykazane salda są zgodne z ewidencją analityczną i potwierdzeniami sald na dzień 

31.12.2017r. 



b) Należności i zobowiązania przedawnione nie występują. 

3. Materiały i towary handlowe: 

a) Nie występują. 

4. Fundusze: 

a) Kwoty poszczególnych funduszy są zgodne z ewidencją księgową. 

b) Podział wypracowanej nadwyżki finansowej za rok ubiegły dokonany przez Zarząd ROD 

zgodny jest z uchwałą Krajowej Rady PZD. 

5. Przychody – koszty – wynik: 

a) Przychody w kwocie: 61.644,45zł i koszty w kwocie 55.796,96zł są zgodne z ewidencją 

księgową i nie budzą zastrzeżeń. 

b) Wynik finansowy zysk – strata w kwocie: 5.847,49zł został prawidłowo ustalony. 
 

III. Wnioski końcowe 

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym protokole stwierdza się, że badane sprawozdanie 

finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017r., którego bilans po stronie aktywów i pasywów sumę: 

243.790,86zł zamyka się wynikiem finansowym nadwyżką w wysokości 5.847.49zł, jest rzetelne i 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości i wobec tego kwalifikuje się do 

zatwierdzenia. 

Komisja Rewizyjna stawia wniosek o jego zatwierdzenie. 
 

IV. Wnioski porządkowe 

Całość spraw związanych z gospodarką finansową i przejrzystością dokumentacji jest prowadzona 

rzetelnie, w sposób umożliwiający dokonanie oceny gospodarowania środkami finansowymi. 

Zarządzanie środkami pieniężnymi oraz majątkiem ROD sprawowane było z zachowaniem należytej 

staranności, gospodarności oraz celowości wydatkowanych środków. Sporządzone przez Zarząd 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 nie nasuwa wątpliwości co do jego poprawności, prawdziwości, 

rzetelności oraz legalności.   

Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla ROD i OZ PZD. 

Podpisy : 

Zarząd ROD:    Komisja Rewizyjna: 

1. Tadeusz Korbut   1. Izabela Chudzik 

2. Danuta Bogdziewicz  2. Władysław Źrałko 

3. Teresa Solecka   3. Marian Kwiatek 

 

Księgowa ROD:  Bożena Jursza 

 

 

Zgorzelec, dnia 27.02.2018r. 



OPINIA 

Komisji Rewizyjnej ROD GÓRNIK do preliminarzy na 2018 r. 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Izabela Chudzik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD, 

2. Władysław Źrałko – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ROD, 

3. Marian Kwiatek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ROD, 
 

wydała w dniu 27 lutego opinię do preliminarzy na 2018r. 

Opinia przedstawia się następująco: 
 

1.   Przychody z działalności statutowej 

 Przychody z tytułu składki członkowskiej zostały zaplanowane w wysokości 2.700,00 zł. 

 Opłaty ogrodowe zostały zaplanowane w wysokości 60.890,00 zł. 

 Na wykazaną w preliminarzu łączną kwotę przychodów z tytułu składki członkowskiej i opłat 

ogrodowych składają się następujące pozycje: 

              - składka członkowska i opłaty ogrodowe bieżące, 

              - składka członkowska i opłaty ogrodowe zaległe 

Przychody z działalności statutowej zostały zaplanowane prawidłowo. 
 

 2. Koszty działalności statutowej i administracyjnej na rok 2018 w wysokości planowanych 

przychodów zostały zaplanowane na podstawie: 

- wykonania za 2017r., 

- planu pracy ROD, 

- niezbędnych kosztów do prawidłowego funkcjonowania ROD. 

Koszty działalności statutowej zaplanowano w kwocie 21.590,00 zł. 

Koszty działalności administracyjnej zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł. 

W 2018r. zarząd ROD planuje zrównoważyć przychody z kosztami. 
 

PRELIMINARZ FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU 

Przychody Funduszu Rozwoju w roku 2018 zostały założone na podstawie przewidywanych wpływów  

z tytułu:  

-wpłat od 25 użytkowników działek dotyczących podwyższonej opłaty ogrodowej w kwocie 4.000,00zł 

Planowane rozchody to: 

- opłata bankowa za prowadzenie rachunku na kwotę 108,00 zł 

Planowany stan Funduszu Rozwoju to kwota 22.338,56 zł. 
 

PRELIMINARZ FINANSOWY FUNDUSZU OŚWIATOWEGO 

Przychody Funduszu Oświatowego w 2018 roku zostały założone na podstawie przewidywanych 

wpływów z tytułu: 

- podwyższonej opłaty ogrodowej od 25 nowych działkowców w kwocie 1.000,00 zł 

Planowane rozchody to: 

- konkursy wśród działkowców na kwotę 500,00 zł 

Planowany stan Funduszu Oświatowego to kwota 1.691,01zł. 

Komisja Rewizyjna ROD GÓRNIK stwierdza, że preliminarze: finansowy, Funduszu Rozwoju                                 

i  Funduszu Oświatowego na rok 2018 zostały opracowane prawidłowo w oparciu o sprawozdanie 

finansowe z wykonania funduszy za rok 2017 oraz w oparciu o przepisy Związkowe w tej sprawie                       

i wnioskuję o ich przyjęcie.  


