Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „Pokój” za 2013 rok
1. Informacje dotyczące pracy Komisji Rewizyjnej
Komisja rozpoczęła działalność w składzie trzyosobowym wybranym na Walnym Zebraniu w
2010 r. w składzie: Władysława Czupryna – przewodniczący, Józef Musiałowski – sekretarz, Ryszard
Surmacewicz – członek komisji. Po śmierci Pana Józefa Musiałowskiego komisja działała w
niepełnym składzie. Komisja wnioskuje aby uzupełnić skład komisji na walnym zebraniu tj 26.04.
2014 r. Komisja pracowała na podstawie Planu Pracy na rok 2013 oraz doraźnych potrzeb – poprzez
aktywne i regularne uczestnictwo w działaniach Zarządu oraz bieżącą kontrolę finansową i
merytoryczną. Komisja zbierała się zgodnie z planem raz na kwartał w celu omówienia
najważniejszych kwestii. Członkowie Komisji regularnie brali udział we wszystkich posiedzeniach
Zarządu. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji w zebraniach Zarządu na przemian, a także
we dwóch brali udział pozostali jej członkowie. Komisja przeprowadziła dwie szczegółowe kontrole
finansowe. Zarząd informował Komisję o wszystkich podejmowanych zamierzeniach i działaniach.
Należy podkreślić gotowość i otwartość Zarządu ROD na współpracę z Komisją Rewizyjną oraz
wywiązywanie się władz ogrodu ze wszystkich obowiązków statutowych i zaleceń pokontrolnych. W
wyniku wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w zgodzie z
przepisami rachunkowości wraz ze zmianą formy prawnej funkcjonowania PZD i ROD Komisja
Rewizyjna przeprowadziła dodatkowe badanie finansowe na dzień przed wejściem w życie nowych
przepisów tj. 18.01.2014 r. za okres 01.01-18.01.2014.
II. Ocena pracy Zarządu
Komisja uznaje pracę Zarządu ROD „Pokój” jako bardzo dobrą. Posiedzenia Zarządu
odbywały się systematycznie raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb dwa razy w miesiącu.
Zarząd zajmował się całokształtem zagadnień związanych z działalnością ROD. Wysoko ocenia się
organizację pracy całego Zarządu, odpowiedni do możliwości podział obowiązków między jego
członków, a także zaangażowanie i znaczącą poprawę gospodarki finansowej i inwestycyjnej. Zarząd
musi zwracać szczególną uwagę na przeprowadzone remonty i zagospodarowanie dotychczas
opuszczonych i zaniedbanych działek.
III. Problematyka finansowa
Działalność finansową Zarządu ocenia się ogólnie jako więcej niż dobrą. Zarząd wyjątkowo
oszczędnie i celowo wydatkował nasze wspólne pieniądze. Zobowiązania płatnicze były wnoszone
terminowo i z tego tytułu nie powstały żadne dodatkowe koszty.
Komisja Rewizyjna bardzo dobrze ocenia całokształt pracy Zarządu w roku 2013, zwracając
szczególną uwagę na przeprowadzone remonty.
IV. Wnioski i zalecenia dla Zarządu:
Kontynuować wypracowaną w 2013 r. gospodarkę finansową ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb ogrodu i jego możliwości finansowych. Mając na względzie bardzo dobrą pracę i skuteczność
Zarządu ROD „Pokój” w 2013 r., Komisja Rewizyjna wnosi o:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu,
- przyjęcie opracowanych przez Zarząd planu pracy oraz preliminarza wydatków na rok 2014.
Szanowni Działkowicze. Komisja Rewizyjna apeluje do wszystkich o aktywną współpracę z
Zarządem w 2014 roku w toku wdrażania w życie zapisów nowej ustawy. Wkrótce odbędzie się
krajowy zjazd delegatów PZD, który przyjmie nowy statut i regulamin ROD zgodne z nową ustawą.
W tym roku oprócz walnego zebrania sprawozdawczego odbędzie się także drugie walne zebranie, na
którym zdecydujemy o przyszłości naszego ogrodu. Niezwykle ważne jest nasze uczestnictwo w tym
drugim zebraniu.
Wrocław, 26.04.2014 r.
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