
Polski Zwi7ek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinnego Ogrodu Działkowego,,SZAROTKA"
w Rudzie Sląskiej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD ,,Szarotka" w Rudzie Śląskiej

za rok2019 wraz z oceną preliminarTy na 2020 rok

Dzińając na podstawie regulaminu zńwierdzonego uchwałą Krajowej Komisji Rewizyjne

oraz StatutuPZD, Komisja Rewizyjna ROD ,,SZAROTKA" pracowała w składzie:

- Grzegorzluraszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Bronisława Goraus - Członek Komisji Rewizyjnej
- Elżbieta Studnik - CzłonekKomisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w ciągu minionego roku przeprowadziła dwie kontrole dowodów kasowych
bankowych i mateńało!\ych. W ciągu roku dokonano dwóch kontroli stanu kasy. V/ trakcie kontrol
dokumentacji oraz stanu kasy nie stwierdzono żadnych uchybień. Realizacja uchwał i wnioskóv
realizowana była w miarę możliwości finansowy ch Zarządu.
Przewo dni czący w roku 20 l 9 uczestniczyŁ w po s i e dzeniach Zar ządu.

Komisja Rewizyjna badając działalność statutową w ROD pra(ładroną przez Zarząd, ROI

,,SZAROTKA", w 2018 roku stwterdziła, że7 .

- decyzje Zarząduby§ podejmowane w formie uchwał kolegialnie,
- majątek Zwiryku jest zabezpieczony prawidłowo otaz stwierdzono, że Ogród posiada ubezpieczenit
maj ątku otaz ubezpieczenie OC,
- uchwały walnych zebtańrealizowane były zgodnie z podjętymt decyzjami,
- wynik na dzińalności ROD w roku 2019 jest dodatni,
- uzyskane przychody przevlyższają poniesione kosz§,
- Ptzestrzegana jest zasńa oszczędnej gospodarki finansowej a osiągnięty wynik jest nadwyżką, dzińalnoŚÓ statutowa Zarządu Ogrodu wykazuje pozytyrłmy i przejtzysty wynik _ w tlłn Żamesit
w ciągu 2019 roku Komisja nie stwierdziłanieprawidłowości,
- dzińalność Zarządu Ogrodu była zgodna z obowiryującymi przepisami, zachowana byłt
gosPodarnoŚĆ, celowość i rzetelność w realizowaniu podjętych uchwał i wniosków.

Komisja RewizYjna pozytywnie ocenia preliminarze naż020 rok. preliminarze spotządzono zgodnit
z zasadą gosPodamoŚci, przewidując racjonalnie wpływy i wydatki. Uwzględniono w nich wsz_-ystkit
bieżące potrzeby O grodu.

Reasumując, Komisja Rewizyjna ROD ,,SZAROTKA" wnosi o zatwierdzenie sprawozdar
oraz bilansu Zarządowi za2019 rok

finansowym 2020 rck.

a także przyjęcie planu pracy na rok 2020 wraz z preliminarzerr

Podpisy Komisji:

Ruda Śląska, dn. 03.03 .ż020 r.


