
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD GÓRNIK w Zgorzelcu 

Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2018. 

 

Informacje o pracy Komisji Rewizyjnej : 

Komisja Rewizyjna w roku 2018 działała w składzie: 

Izabela Chudzik – przewodnicząca Komisji wygaśnięcie mandatu 24 maja 2018 roku, 

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 w dniu 27.02.2019 r. przeprowadziła kontrolę 

działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i szkoleniowej Zarządu ROD za 2018 

rok oraz przeprowadziła badanie sprawozdań finansowych za 2018 rok.  

Ocena pracy Zarządu ROD : 

     Zarząd ROD działał w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o ROD oraz Statucie PZD                      

i Regulaminie ROD. Posiedzenia Zarządu zgodnie ze Statutem odbywały się przynajmniej raz 

w miesiącu a decyzje podejmowane były kolegialnie.  

Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Okręg w Legnicy. 

      W 2018 roku Zarząd rozpoczął wypełnianie obowiązków : 

 wynikających z ustawy Prawo wodne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

oraz  

 odnoszących się do danych osobowych, zgodnie z Polityką ochrony danych 

osobowych PZD i RODO. Badanie realizacji obowiązków wynikających z ochrony 

danych osobowych w ROD stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

     Zarząd zorganizował koszenie pustych działek i terenów ogólnych ROD oraz wywóz 

odpadów komunalnych. Na bieżąco prowadzone były naprawy i drobne remonty. 

Majątek ROD jest zabezpieczony i ubezpieczony w firmie WARTA. 

     Dokumentacja ROD, w tym akta działek jest przechowywana w zamkniętych szafach 

metalowych. Ewidencja działek prowadzona jest w formie elektronicznej prawidłowo,                      

a wydruki w formie papierowej sporządzane są na koniec roku kalendarzowego. Rozpoczęto 

wprowadzanie danych do nowego programu obsługującego ROD. 

     Poszczególne opłaty ogrodowe naliczone zostały do zapłaty zgodnie z uchwałą walnego 

zebrania. 

     Zarząd ROD przyjmuje wpłaty od działkowców na konto bankowe zgodnie z par. 149 

Statutu PZD. W nielicznych uzasadnionych przypadkach do kasy ROD. 

     W ramach realizacji programu oświatowego Zarząd zorganizował Dzień Działkowca. 

      Problem zamieszkiwania na działkach nie występuje, zdarzają się jedynie przypadki czasowego 

przebywania, ale nie jest to stałe zamieszkanie i nikt nie jest zameldowany na terenie ROD 

„GÓRNIK”.  

               Sprawozdania z działalności Zarządu ROD „GÓRNIK” za 2018 rok oraz za 

kadencję obejmują wszystkie dziedziny działalności Ogrodu. Określono w nich jakie 

zaplanowane zadania zostały wykonane i z jakimi musi zmagać się Zarząd.  

Wyniki badania finansowego ROD : 

     Sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządzono na podstawie Uchwały Nr 423/2016 

Prezydium Krajowej Rady z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla  



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.                         

Komisja na podstawie protokołu z badania sprawozdania finansowego stwierdza, że wynik 

finansowy – strata za 2018 r. wynosząca 165,14 zł powstała w związku z nieopłaceniem 

składek członkowskich i należnych opłat ogrodowych na kwotę 1.219,45 zł., w tym 190 zł to 

tzw. opłata inwestycyjna od nowych działkowców. Zaległości w opłatach dotyczą 6 działek.                    

Z początkiem 2019 roku zarząd ROD wyegzekwował kwotę 482,05 zł. 

     Z analizy dokumentów finansowych wynika, iż Zarząd gospodarował środkami 

finansowymi oszczędnie, wydawał je rozsądnie i skrupulatnie rozliczał. 
 

     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 2019 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 2019 roku.  

Podsumowanie: 

     Zarząd ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu realizując zadnia założone w planie pracy na 2018 

rok, zapewnił sprawne funkcjonowanie Ogrodu W ich realizacji przestrzegano przepisów 

prawa, statutu PZD oraz uchwał organów PZD.  

     Komisja Rewizyjna apeluje do członków ROD o większą współpracę z organami Ogrodu 

w zakresie przestrzegania zapisów Statutu PZD i Regulaminu ROD i aktywniejszą pomoc                

w realizacji zadań statutowych Zarządu.  

     Po analizie pracy Zarządu i przeprowadzonego badania bilansu, Komisja Rewizyjna 

pozytywnie ocenia działalność Zarządu ROD. 

Komisja Rewizyjna stawia wnioski o:  

 przyjęcie sprawozdania merytorycznego ustępującego Zarządu ROD 

„GÓRNIK”  w Zgorzelcu za 2018 r. oraz za kadencję. 

 przyjęcie sprawozdania finansowego ustępującego Zarządu ROD „GÓRNIK”                        

w Zgorzelcu za 2018 r. 

 udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium za kadencję. 

 przyjęcie planu pracy na 2019 r. i programu działania na okres kadencji oraz 

preliminarzy: finansowego, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na 2019 r. 

 

Proszę o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:   Władysław Źrałko /-/ 
 

 

                                                                         Marian Kwiatek /-/ 

Zgorzelec, dnia 6 kwietnia 2019 r. 



 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do sprawozdania 

 

 

Badanie realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 

W ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu w 2018 roku 

 

1. Realizacja obowiązków w zakresie dokumentacyjnym:  

1.1. Dokumentacja ogólna: 

a) podjęta uchwała w sprawie ustalenia zbiorów w ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu 

 

b) prowadzony jest Rejestr Czynności Przetwarzania Danych w ROD „GÓRNIK”     

                   w Zgorzelcu 

 

c) oświadczenia są złożone przez osoby uprawnione do dostępu do zbiorów danych 

 

d) uchwała o powołaniu koordynatora - tak 

 

1.2.  Dokumentacja dotycząca poszczególnego zbioru danych osobowych 

a) prowadzona jest ewidencja osób posiadających dostęp do zbioru oraz 

 

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbioru 

 

c) umowy powierzenia danych są zawarte z księgową i informatykiem. 

 

2. Jest realizowany obowiązek informatyczny wobec osób, których dane pozyskano (np.   

            nowi działkowcy) 

 

3. Realizacja w zakresie zabezpieczenia danych 

3.1. Zabezpieczenia fizyczne - tak 

 

3.2. Zabezpieczenia informatyczne - tak 

 

 

Władysław Źrałko /-/                    Marian Kwiatek /-/ 

     …………………………………………………………… 

                                                                                            /Podpisy Komisji Rewizyjnej/ 

 

 

Zgorzelec, dnia  6 kwietnia 2019 r.                                                                                              

 

 



Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

ROD „GÓRNIK” w Zgorzelcu za okres kadencji. 

 

     Wybrana Komisja Rewizyjna ROD przez walne zebranie sprawozdawczo –

wyborcze w dniu 18 kwietnia 2015 roku, 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 22 września 2016 r. dokooptowała do swojego 

składu Panią Izabelę Chudzik, która wybrana została na przewodniczącą Komisji. 

Natomiast Marian Kwiatek objął funkcję sekretarza Komisji. 

Z dniem 24 maja 2018 roku wygasł mandat Izabeli Chudzik w związku                                   

z rozwiązaniem umowy dzierżawy działkowej za obustronnym porozumieniem stron. 

Z uwagi na brak osób chętnych do pracy w Komisji, do końca kadencji nie został 

uzupełniony jej skład. 

     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 zostały 

udokumentowane i przechowywane są w szafie metalowej w biurze ROD. 

     W okresie kadencji Komisja Rewizyjna przeprowadziła cztery roczne kontrole 

działań Zarządu ROD oraz badanie sprawozdań finansowych. Podczas kontroli 

Komisja miała pełny i nieograniczony dostęp do akt i dokumentów oraz składników 

majątkowych ROD, a obecni w trakcie kontroli przedstawiciele Zarządu ROD 

udzielali odpowiedzi i wyjaśnień członkom Komisji. 

Działalność kontrolna prowadzona była 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 przychodów i kosztów działalności, 

pozwalała określić kondycję finansową Rodzinnego Ogrodu Działkowego. 

Wyniki kontroli były przedstawiane do wiadomości Zarządu ROD. Wszelkie kontrole 

były sporządzane w formie pisemnej. 

    Oprócz kontroli rocznych Komisja w dniu 22 września 2016 roku w obecności 

skarbnika ROD Teresy Soleckiej oraz księgowej Bożeny Jurszy i prezesa zarządu 

ROD Tadeusza Korbuta przeprowadziła 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.  

Komisja stwierdza, że wydatki ponoszone na działalność ogrodu prowadzono                      

w oparciu o zasadę oszczędnej gospodarki finansowej, a członkowie Zarządu swoimi 

działaniami zapewniali płynność finansową ogrodu.  

W okresie sprawozdawczym współpraca Komisji Rewizyjnej z Zarządem ROD 

przebiegała bez zastrzeżeń.  



 

     Dziękuję za uwagę. 

     W imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o zatwierdzenie sprawozdania                              

z działalności za okres kadencji. 

 

 

 

 Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:  

Władysław Źrałko /-/            
         Marian Kwiatek /-/ 

 

 

Zgorzelec, dnia  6 kwietnia 2019 r.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKÓŁ 

Z badania sprawozdania finansowego ROD GÓRNIK w Zgorzelcu za okres od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną ROD w dniu 27 lutego 2019 r. w składzie: 

1. Władysław Źrałko – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

2. Marian Kwiatek – sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Przy obecności przedstawicieli Zarządu ROD: 

1. Tadeusz Korbut – prezes Zarządu  

2. Danuta Bogdziewicz – wiceprezes Zarządu  

3. Teresa Solecka - Skarbnik 

i księgowej ROD : Bożeny Jurszy 

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 31.12.2018 r. jest zgodny z raportem kasowym nr 11/2018 sporządzonym 

na dzień 31.12.2018 r. i wynosi 0,00 zł. 

b) Saldo na dzień 31.12.2018 r. na rachunku bankowym jest zgodne z wyciągiem                             

i potwierdzeniem bankowym, wynosi 16.518,64 zł na rachunku podstawowym oraz 25.443,56 

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 

31.12.2018 r. 

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: 58.205,85 zł i koszty w kwocie 58.370,99 zł są zgodne z ewidencją 

księgową i nie budzą zastrzeżeń. 

b) Wynik finansowy - strata w kwocie: 165,14 zł został prawidłowo ustalony. 

 

III. Wnioski końcowe 

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

finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r., którego bilans po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę: 239.019,32 zł i zamyka się wynikiem finansowym - stratą w wysokości 165,14 zł, 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 2018 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. Władysław Źrałko /-/ 

 

2. Danuta Bogdziewicz /-/                                                                  2. Marian Kwiatek /-/ 

 

3. Teresa Solecka /-/   

 

Księgowa ROD: Bożena Jursza /-/ 

 

Zgorzelec, dnia 27.02.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPINIA 

Komisji Rewizyjnej ROD GÓRNIK do preliminarzy na 2019 r. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Władysław Źrałko – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ROD, 

2. Marian Kwiatek – członek Komisji Rewizyjnej ROD, 

wydała w dniu 27 lutego opinię do preliminarzy na 2019r. 

Opinia przedstawia się następująco: 

1.   Przychody z działalności statutowej 

 Przychody z tytułu składki członkowskiej zostały zaplanowane w wysokości 2.736,00zł 

 Opłaty ogrodowe zostały zaplanowane w wysokości 55.700,00zł 

Na wykazaną w preliminarzu łączną kwotę przychodów z tytułu 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 2019 w wysokości planowanych 

przychodów zostały zaplanowane na podstawie: 

- wykonania za 2018r., 

- planu pracy ROD, 

- niezbędnych kosztów do prawidłowego funkcjonowania ROD. 

Koszty działalności statutowej zaplanowano w kwocie 18.440,00 zł 

Koszty działalności administracyjnej zaplanowano w kwocie 39.996,00 zł 

W 2019 r. zarząd ROD planuje zrównoważyć przychody z kosztami. 

PRELIMINARZ FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU 

Przychody Funduszu Rozwoju w roku 2019 zostały założone na podstawie przewidywanych 

wpływów  z tytułu:  



-wpłat od 25 użytkowników działek dotyczących podwyższonej opłaty ogrodowej w kwocie 

5.000,00zł 

Planowane rozchody to: 

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

Planowany stan Funduszu Rozwoju to kwota 30.335,56zł. 

PRELIMINARZ FINANSOWY FUNDUSZU OŚWIATOWEGO 

Przychody Funduszu Oświatowego w 2019 roku zostały założone na podstawie przewidywanych 

wpływów z tytułu: 

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

Planowane rozchody to: 

- konkursy wśród działkowców na kwotę 1.000,00 złotych 

Planowany stan Funduszu Oświatowego to kwota 1.771,01 zł. 

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

i  Funduszu Oświatowego na rok 2019 zostały opracowane prawidłowo w oparciu o sprawozdanie 

finansowe z wykonania funduszy za rok 2018 oraz w oparciu o przepisy Związkowe w tej sprawie             

i wnioskuję o ich przyjęcie. 

 

Zgorzelec, dnia 27.02.2019 r. 

 

 


