
Protokół z kontroli
przeprowadzonej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Elektron” w Szczakach
przez Komisję Rewizyjną. 

W dniach 09.03.2019 r. Komisja Rewizyjna w składzie :

Małgorzasta Szumigaj-Murawska - przewodnicząca
Ewa Orłowska                                - członek
Maria Gomólicka-Kornetka           - wiceprzewodnicząca
działając na podstawie par. 91 i 92 Statutu PZD oraz w oparciu o wytyczne do pracy
KR PZD z dn. 22 września  2015 r. 
w obecności:

1. Konrada Dzięciołowskiego - Prezesa ROD
2. Dariusza Szponera -  v-ce Prezesa ROD

przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych. 

W oparciu o przedstawione protokoły i wyjaśnienia Prezesa ROD ustalono, że: 
1. dniach  5-6  czerwca 2018  r.  miała  miejsce  kontrola  przeprowadzona  przez

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w protokół z dn. 13.06.2018 r.
2. W dniach  31.01.-05.02.2019  r. miała  miejsce  kontrola  Naczelnika  Urzędu

Skarbowego  w  Piasecznie  w  zakresie  prawidłowości  naliczania  i
odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu
wypłat  wynagrodzeń  w  okresie  od  01stycznia  do  31  grudnia  2018r.  Z
przedstawionego  protokołu  kontroli  wynika,  że  nieprawidłowości w  tym
zakresie nie stwierdzono. 

3. W dniu 12.01 2019 r. miała miejsce kontrola z Wydziału Ochrony Środowiska
gm. Piaseczno.

Protokołu z w/w kontroli w p.3 nie okazano. Wg wyjaśnień Prezesa ROD nie został
on sporządzony. Kontrola została przeprowadzona z oskarżenia użytkownika działki
o złe gospodarowanie zasobami drzewnymi. Wg oświadczenia ustnego Kierownika
Ogrodu do dnia dzisiejszego (9.03.2019 r.) żaden protokół, bądź inny dokument w tej
sprawie nie wpłynął do ROD. Na terenie ROD znajduje się las prywatny podlegający
nadzorowi Nadleśnictwa

Na podstawie protokołu sporządzonego przez  Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD
ustalono, że  postawionych zostało 41 wniosków o charakterze zaleceń/wytycznych. I
tak:
ad p. 1/2  zalecenia do wykonania na Walnym Zebraniu
ad p. 3. segregator  w którym będą przechowywane dokumenty składu osobowego
organów ROD  został założony.
ad p. 4. w okresie po kontroli PZD nie było przypadku rezygnacji członka organu
ROD. Wg oświadczenia ustnego wniosek będzie do realizacji.
ad.p. 5. Przyjęty do realizacji. Po kontroli PZD nie było odwołań.
ad p.6 Wyznaczono osobę odpowiedzialną za to, aby pod uchwałami, protokołami i
listami obecności były odpowiednie podpisy. Jest nią P. Sylwia Mięcuszek-Gajewska



ad p.7 przyjęto do realizacji.  
ad.p. 8 Zaprowadzono Dziennik Korespondencji.
ad.p.9 wprowadzono  zasadę  datowania  wpływającej  do  Zarządu  ROD
korespondencji.
ad p. 10 przyjęto do bieżącej realizacji jak również podjęto działania mające na celu
wyeliminowanie stwierdzonych zaległości.
ad  p.  11 Informacje  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  zostaną  rozesłane  po
Walnym Zebraniu.
ad p. 12  szkolenie w tym zakresie przeprowadziła (etapowo) mec. Dorota Nadolna-
Jasińska w końcu czerwca 2018r..
ad p. 13.  Płace ustalane są z uwzględnieniem zmieniających się co roku przepisów
dot.  godzinowej stawki  minimalnej i płacy minimalnej.  
ad p. 14.  Działania w zakresie zwalczania zjawiska  zamieszkiwania na terenie ROD
wg  oświadczenia  Prezesa  są  kontynuowane.  Do  13  osób  podejrzanych  o
pomieszkiwanie  wystosowano  pisma  o  przedstawienie  adresów  stałego
zameldowania. Oprócz jednej osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie
sądowe,  pozostałe  przedstawiły  stosowne  dokumenty.                    

Na 80 spraw zgłoszonych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w/w
wydał 14 decyzji w 2 przypadkach decyzje zostały wykonane. W 12 przypadkach
działkowcy  złożyli  zażalenia.  Sprawy  w  toku.  W  odniesieniu  do  spraw
nierozpatrzonych  przez  PINB  Zarząd  ROD  skierował  do  Wojewódzkiego
Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  skargę  na  działalność  PINB.  Ponieważ
Powiatowy INB nie zrealizował polecenia WINB, skierowano 18 lutego 2019 r. do
Wojewódzkiego  Inspektoratu kolejne pismo zaskarżające bezczynność  PINB.

ad p 15. Rejestry są prowadzone. W celu  uaktualnienia przy odbieraniu tzw. pasków
opłat dołączane będzie pismo o podanie aktualnego adresu, telefonu i adresu e' maila
oraz o wyrażenie zgody na  przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną.
ad. p.20 - 23  Przyjęto do bieżącej realizacji  i  wdrożenia.
ad  p.  24  wdrożono  zalecenie  sporządzanie  odrębnych  uchwał  w  sprawach  dot.
byłego i nowego członka ROD
ad p. 25, 26 i 28.  W toku realizacji.
ad p. 27. Wg oświadczenia Prezesów przy tak dużym ogrodzie i złożoności spraw
niezbędne jest zatrudnienie radcy prawnego. 
ad p. 28. przyjęto do realizacji.

Wnioski zawarte w p II od nr 30-32  są traktowane jako zalecenia instruktażowe

ad p. 33 jest książka obiektu budowlanego. Kontrole są przeprowadzane corocznie w
maju przez Nadzór Budowlany 
ad p. 34 niezasadny. Wzory, o których mowa były w dokumentacji Ogrodu. Do PZD
przesłano mailem w/w wzory.
ad p.   35. Uchwały  nie  podjęto.  Prezes  oświadczył,  że  stara  się  nie  przekraczać
kwoty 1000 zł.



ad.p. 37 – 40 przyjęto do stosowania
ad p. 41 umowa o odpowiedzialności materialnej z kasjerem została podpisana - wg
oświadczenia Prezesa w styczniu 2019 r.

Wnioski Komisji Rewizyjnej.

Zobowiązać  radcę  prawnego  do  parafowania  uchwał,  umów,  w  tym  dot.  spraw
pracowniczych, uzasadnień i korespondencji wymagającej opinii prawnej. 

Zastrzeżenia   kontrolowanych  co  do  sposobu  przeprowadzenia  kontroli  i
ustaleń..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Pouczenie Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od zakończenia kontroli
na piśmie zastrzeżenia i złożyć wyjaśnienia.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.
Na tym protokół zakończono i po osobistym odczytaniu podpisano w dniu 09.03.
2019 r.

Kontrolowany

Prezes Zarządu – K. Dzięciołowski
Wiceprezes – Dariusz Szponer

Kontrolujący
         Małgorzata Szumigaj-Murawska
         Ewa Orlowska
         Maria Gomólicka- Kornetka


