
                                                                                                                                  

SPRAWOZDANIE  

 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami-Swoi” Samociążek  

 za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

1. W czasie rocznej kadencji Komisja Rewizyjna działała w składzie: 

         - przewodniczący               –   Teresa Wrzeszcz-Głowacka  

         - sekretarz                         –      Waldemar Mülhstein  

 

2. Tematyką kontroli objęto zagadnienia: 

a) działalność organizacyjna – realizacja zadań statutowych i uchwał Walnego Zebrania  

                            w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 

b) działalność finansowa – celowość wydatków 

c) badanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli Komisja stwierdza: 

 Zarząd prawidłowo realizował zadania stojące przed społecznością Ogrodu. 

 Posiedzenia Zarządu odbywały się w prawidłowych odstępach czasu, były dobrze 

przygotowane merytorycznie i prowadzone w oparciu o plany posiedzeń. 

 Zarząd stanowił zintegrowaną i dobrze rozumiejącą się grupę, której troską była 

realizacja zaplanowanych, często trudnych zadań i problemów, przed jakimi stanął 

ogród „Sami Swoi Samociążek”, kiedy 5 lat temu wyłączył się ze struktur ROD i 

przeszedł na samodzielną działalność.  

Na wyróżnienie zasługuje racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 

zgromadzonymi na Funduszu Rozwoju, przeznaczonymi na budowę ujęcia wody do 

podlewania  ogrodu z zasobów Zalewu Koronowskiego.                                                                      

 Wszystkie zalecenia z poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej zostały wykonane. 

 Dokumentacja finansowa prowadzona jest na bieżąco – zgodnie z zakładowym 

planem kont. Wydatki dokonywane były na podstawie zespołowych decyzji i uchwał 

Zarządu.  

 Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku  bilans wykazuje po stronie aktywów i 

pasywów kwotę: 490 811,81 zł i zamyka się wynikiem finansowym  dodatnim, czyli 

nadwyżką przychodów nad kosztami, w wysokości 14 135,59  zł.  

 Fundusz rozwoju wynosi na dzień 31.12.2019 r. 112 673,35 zł. i jest wyższy od 

ubiegłego roku o 12 745,91 zł z uwagi na brak realizacji zadań inwestycyjnych. 
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 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku  poniesiono następujące koszty 

administracyjne w wysokości: 

 - zużycie materiałów i energii                       -     19 066,95  zł    

 - usługi obce                                                  -        14 848,87   zł 

 - podatki i opłaty                                          -              191,40  zł      

 - wynagrodzenia                                           -          9 721,56 zł 

 - narzuty na wynagrodzenia                        -            753,78  zł 

        - koszty podróży                                          -              496,54 zł     

        - pozostałe koszty (w tym śmieci, woda)   -      22 013,00 zł  

 - koszty finansowe                                       -              366,07  zł 

       - przychody finansowe                                -               116,01 zł  

       - pozostałe przychody                                 -               100,00 zł           

       - koszty posiedzeń statutowych                 -              922,50 zł  

                   

                        Wnioski: 

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

sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r. którego bilans wykazuje 

po stronie aktywów i pasywów kwotę 490 811,81 zł i zamyka się dodatnim  wynikiem 

finansowym w wysokości 14 135,59 zł kwalifikuje się do przyjęcia. 

 

2. Po zapoznaniu Komisji z treścią sprawozdań Zarządu przygotowanych na Walne 

Zebranie Komisja wnioskuje o przyjęcie: 

a) sprawozdania Zarządu; 

b) preliminarza finansowego oraz planu pracy na rok 2020. 

                                                             

3. Komisja apeluje do członków ogrodu będących właścicielami działki nr 24  i działki nr 

37 o dokonanie wpłat na konto Ogrodu, w celu likwidacji zaległości za 2019 rok. 

 

4. Komisja wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok. 

 

Bydgoszcz, dnia 28.02.2020 roku                                                                                                                       

                                                                                             ………………………………………… 

                   Przewodniczący 

 

 

                                                                                              ………………………………………… 

                        Sekretarz 

Wykonano w 3 egz. 

Egz. 1 – Zarząd Stowarzyszenia 

Egz. 2 – Walne Zebranie  

Egz. 3 – a/a 


