
SPRAWOZDANIE  KOMISJI  REWIZYJNEJ ROD 

„CELULOZA”  Z  DZIAŁALNOŚCI  w 2017 roku 

na Walne Zebranie Sprawozdawcze 

w dniu 24.03.2018 r. 

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

1. Anna Maciejewska   – Przewodnicząca Komisji 
2. Zdzisław Kwieciński – Sekretarz 
3. Janina Węgrzyn        – Członek.  

Praca Komisji  Rewizyjnej  w okresie 01.01. – 31.12.2017 rok  oparta była na 
kompetencjach określonych w Statucie Polskiego Związku Działkowego oraz  
Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  brała udział w posiedzeniach zarządu z 
głosem doradczym. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd ROD „Celuloza” 
dobrze zorganizował się wewnętrznie. 
    Sprawozdania finansowe sporządzane były prawidłowo pod względem 
formalnym i rachunkowym na formularzach obowiązujących w Polski Związku 
Działkowców.  Wszystkie dokumenty były podpisywane przez upoważnione 
osoby i opracowane na podstawie ksiąg rachunkowych przy zachowaniu 
ciągłości bilansowej. 
   Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Celuloza” gospodarował funduszami ogrodowymi gospodarnie i prawidłowo. 
 
OCENA PRACY ZARZĄDU ROD „CELULOZA” 
  W 2017 roku Zarząd zapewnił niezakłóconą działalność Ogrodu praktycznie 
we wszystkich istotnych obszarach. Szczególnego podkreślenia, z uwagi na zły 
stan instalacji wodnej, wymaga utrzymanie nieprzerwanej dostawy wody 
podlewania działek ogrodowych, mając na uwadze zwiększoną ilość jej 
pobrania chociażby z panującej suszy, chociaż zdarzały się  wielokrotne 
przypadki stwierdzonych wycieków wody z uszkodzonych rur, które z uwagi 
na swoje kilkudziesięcioletnie użytkowanie w wyniku korozji ulegały 
uszkodzeniu. Tu należą się słowa uznania za determinację, za poświęcony w 
tej sprawie czas.  
Komisja Rewizyjna pozytywnie wnioskuje realizację zadania wykonania nowej 
instalacji nawadniającej na ROD „Celuloza”.  Prace te pozwolą na poprawę 
estetyki ogrodu, na  oszczędność kosztów ponoszonych na zużycie wody i 
koszty  uszczelnienie instalacji  oraz znacząco ograniczą ogromny włożony 
wkład pracy w bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji 
wodnej.  



    Znaczącej poprawie uległa organizacja  wywozu nieczystości i odpadów. 
Odpady wywożone były systematycznie, chociaż stwierdzić należy były 
przypadki nie dostosowania się działkowiczów do obowiązujących zasad 
gospodarki odpadami. Utrzymywana była także czystość na Ogrodzie, co jest  
też zasługą sumienności Pana Waldemara Żylewskiego.   
    Ewidencja materiałowa była prowadzona prawidłowo. Książki materiałowe 
prowadzone są na bieżąco i stan środków jest zgodny 
 z ewidencją.  Zarząd udostępniał i upowszechniał dla zainteresowanych 
wszelkie materiały na temat użytkowania działek i funkcjonowania Ogrodu. 
Bardzo pomocna dla naszych działkowiczów jest prowadzona strona 
internetowa: www.rodceluloza.kostrzyn.pl, jedyna w gronie wszystkich 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą oraz jedna z nielicznych w strefie zarządzania przez Zarząd 
Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Trzeba tu pochwalić zarząd naszego Ogrodu, a 
przede wszystkim prezesa ROD „Celuloza” za tę bardzo cenną inicjatywę, 
wielokrotnie służącą działkowiczom. Doceniając pozytywną  rolę w 
ogrodnictwie działkowym, będącego istotną dziedziną życia społecznego, 
przyczyniającą się do zaspakajania potrzeb  wypoczynkowych i rekreacyjnych, 
wszyscy członkowie  działek ogrodowych, dzięki przeglądaniu treści 
zawartości strony internetowej,  mają możliwość popularyzowania wiedzy o 
Polskim  Związku Działkowców i o naszym Ogrodzie. 
 
OCENA SPAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO 
 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu ROD „Celuloza”  obejmuje wszystkie 
dziedziny działalności Ogrodu.  Na podstawie posiedzeń Zarządu w 
sprawozdaniu określono, jakie zadania zostały wykonane, jakie najważniejsze 
problemy nurtowały działkowiczów i z jakimi musi borykać się Zarząd. 
W związku z powyższym w ocenie Komisji Rewizyjnej  sprawozdanie zasługuje 
na zatwierdzenie. 
 
OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
     Sprawozdanie finansowe za 2017 rok sporządzono na podstawie Uchwały 
nr 4/III/2015 Krajowej Rady Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 
roku w sprawie sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych przez 
ustawę o rachunkowości. 
     W oparciu o ustalenia zawarte w protokole badania sprawozdania 
finansowego stwierdza się, że  badane sprawozdanie  finansowe, sporządzone 
na dzień 31 grudnia 2017 roku, którego bilans wykazuje po stronie aktywów i 
pasywów sumę 175.226 złotych 64 grosze i zamyka się wynikiem finansowym  
- zysk w wysokości 2.697  złotych 35 gr. jest rzetelne i zgodne z 

http://www.rodceluloza.kostrzyn.pl/


obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości i wobec 
czego kwalifikuje się do zatwierdzenia. 
Komisja Rewizyjna ROD „Celuloza” stawia wniosek o jego zatwierdzenie. 
 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI ROD „CELULOZA” 
       W 2017 roku ROD „Celuloza” osiągnął przychody działalności statutowej 
w wysokości 11.268 złotych 20 gr., z czego opłaty ogrodowe zamknęły się 
kwotą 10.356  złotych 20 gr., zaś składki członkowskie kwotą 912  złote 00  gr. 
     Koszty działalności  statutowej zamknęły się kwotą 11.136 złote 74 gr., 
koszty administracyjne – kwotą  11.136 zł 74 gr (podatek, ZUS, ubezpieczenie, 
zużycie materiałów, druki).   
    Z analizy dokumentów wynika, że Zarząd  gospodarował oszczędnie, a 
środki finansowe  wydawał bardzo rozsądnie. 
    Plan Pracy na 2018 rok zakłada wykonanie zadań istotnych dla sprawnego 
funkcjonowania Ogrodu. Preliminarze finansowe, funduszu rozwoju i 
funduszu oświatowego  na rok 2018 sporządzone są 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 realizacje zadań w 2018 roku. 
 
PODSUMOWANIE i WNIOSKI 

1. Zarząd ROD „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą w pełni zrealizował 
zadania założone na 2017 rok, zatwierdzone uchwałami walnego 
zebrania sprawozdawczo z dnia 01.04.2017 roku 

2. W realizacji zadań przestrzegano przepisów prawa, statutu PZD oraz 
uchwał organów PZD. 

3. Zapewniono sprawne funkcjonowanie  Ogrodu. 
4. Środkami finansowymi gospodarowano oszczędnie i skrupulatnie je 

rozliczano. 
5. Podkreślenia wymaga pomimo swoich licznych obowiązków zawodów i 

społecznych zaangażowanie Prezesa Zarządu, pierwszego V-ce Prezesa 
Zarządu jak i pozostałych członków Zarządu w realizację zadań, 
reagowanie na zgłaszane uwagi oraz sumienność. 

  Komisja Rewizyjna apeluje do członków naszego Ogrodu o współpracę z 
Zarządem ROD, o aktywniejszą pomoc w realizacji postawionych zadań, o 
przestrzeganie zapisów Regulaminu ROD w sprawie zagospodarowania 
działki,  o przyjęcie i  dostosowania się do regulaminu korzystania z 
samochodów i innych pojazdów mechanicznych na terenie ROD „Celuloza” 
oraz o przestrzeganie ustaleń walnego zebrania ROD „Celuloza”.   
  Drodzy Działkowicze naszego Ogrodu.  



Zdajemy sobie sprawę jak trudno w dobie obecnych czasów, nawału 
obowiązków, zabiegania  znaleźć chętnych ludzi do podjęcia działań i pracy 
społecznej. Jak pamiętamy z trudem wybrany dwa lata temu zarząd, mamy 
ambitny i zaangażowany. Zarząd składający się z ludzi aktywnie 
zaangażowanych codziennymi obowiązkami zawodowymi, liczy także na 
Waszą pomoc i zaangażowanie.  Nie bądźmy obojętni i nie zamykajmy się 
sprawami tylko „mojego małego  ogrodu”.   
Nasz Ogród czeka realizacja zadania wykonania nowego systemu 
nawadniania  ogrodu działkowego. Zadanie niezwykle ważne i  ambitne, 
dające rozwiązanie dla wielu spraw kłopotliwych, co  przy   
WNIOSKI: 
Komisja Rewizyjna stawia wnioski o: 
1. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu ROD „Celuloza”  

w Kostrzynie nad Odrą za 2017 rok. 
2. Przyjecie sprawozdania finansowego Zarządu ROD „Celuloza”  

w Kostrzynie nad Odrą za 2017 rok. 
3. Przyjęcie planu pracy ROD „Celuloza” na 2018 rok oraz preliminarzy: 

finansowego, funduszu rozwoju i funduszu oświatowego na 2018 rok. 
4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza”  

w Kostrzynie nad Odrą za 2017 rok. 
Dziękuję Zarządowi, członkom Komisji Rewizyjnej  - za współpracę, za 
rzetelność i zaangażowanie. 
Podpisy: 
 
Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej    - Anna   Maciejewska 
 
 
Sekretarz  Komisji Rewizyjnej                - Zdzisław Kwieciński 
 
 
 
Członek                                                      - Janina Węgrzyn 
 
Wykonano w 2 egzemplarzach: 
Egz. nr 1 – a/a 
Egz. nr 2 – Zarząd ROD „Celuloza” 
 


