UCHWAŁA Nr 59/99
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 18 sierpnia 1999 r.
w sprawie powoływania i funkcjonowania ośrodków finansowo-księgowych
w Okręgowych Zarządach PZD
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział
kowców działając na podstawie § 17 pkt 5, regulaminu
Krajowej Rady PZD w związku z § 95 ust. 3 statutu PZD,
postanawia:
§1
W celu ujednolicenia i usprawnienia prowadzenia do
kumentacji finansowej w pracowniczych ogrodach dział
kowych tworzy się Ośrodki Finansowo-Księgowe, peł
niące dla pracowniczych ogrodów działkowych usługową
rolę w zakresie obsługi finansowo-księgowej.
§2
1. Ośrodek Finansowo-Księgowy, zwany dalej Ośrod
kiem, jest samodzielnym i samo finansującym się oddzia
łem biura Okręgowego Zarządu PZD.
2. Ośrodek prowadzi odpłatnie księgi rachunkowe pra
cowniczych ogrodów działkowych, doradztwo dla POD
w sprawach finansowo-księgowych oraz inne działania
wynikające ze statutu PZD i potrzeb ogrodów.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, o których mowa
w ust. 2 odbywa się na podstawie umowy zawartej pomię
dzy Zarządem POD i Ośrodkiem.
§3
1. Decyzję w drodze Uchwały w sprawie powołania
Ośrodka podejmuje Prezydium Okręgowego Zarządu
PZD.
2. Podejmując decyzję o powołaniu Ośrodka Prezydium
OZ PZD określa na podstawie pisemnych zgłoszeń zło¬
żonych przez zarządy POD, plan finansowy Ośrodka
określający wpływy z poszczególnych POD oraz koszty
w rozbiciu analitycznym.
3. Pracowników Ośrodka zatrudnia Prezes OZ PZD
określając warunki pracy i płacy oraz zakres czynności i
obowiązków.
§4
Do zadań Ośrodka należy:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczych
ogrodów działkowych zgodnie z Zakładowym Planem
Kont Polskiego Związku Działkowców i ustawą o rachun¬
kowości,
b) sprawdzanie dokumentów finansowych pod wzglę
dem formalno-prawnym i formalno-rachunkowym,
c) ustalanie aktywów i pasywów oraz wyniku finanso¬
we go,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, któ¬
rych dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a w tym szcze¬
gólnie:
- rachunek zysków i strat (sprawozdanie z przychodów
i kosztów),

- sprawozdanie z Funduszu Szkolenia i Instruktażu,
- sprawozdanie z Funduszu Rozwoju,
e) przekazywanie do POD ponumerowanych, zadekre
towanych i zaksięgowanych dowodów księgowych wraz
z podpisem osoby dokonującej tych czynności, celem ich
dalszego przechowywania zgodnie z ustawą o rachunko
wości w terminach określonych umową.
§5
Ośrodek służy doradztwem Zarządom POD:
1) W zakresie przygotowania dokumentów księgowych:
- w prawidłowym sporządzaniu dowodów księgowych
zgodnie z zasadami określonymi w Zakładowym Planie
Kont PZD,
- kontroli pod względem merytorycznym,
- w prawidłowym prowadzeniu gospodarki kasowej
zgodnie z zasadami zawartymi w Zakładowym Planem
Kont PZD,
- w prawidłowym prowadzeniu gospodarki magazyno
wej zgodnie z zasadami określonymi w Zakładowym Pla¬
nie Kont PZD,
- prawidłowym sporządzaniu inwentaryzacji.
2) W zakresie rozliczeń ustawowych:
- w obliczaniu i odprowadzaniu podatku dochodowego
od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o podatku dochodo¬
wym od osób fizycznych,
- w ustalaniu i rozliczaniu składek na ubezpieczenie
społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń spo
łecznych,
- w naliczaniu i odprowadzaniu składek na ubezpiecze¬
nie zdrowotne zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpie¬
czeniu zdrowotnym.
3) W zakresie sprawozdań finansowych:
- w przygotowaniu dokumentacji do badania sprawoz
dania finansowego przez komisję rewizyjną POD zgod
nie z § 61 ust. 2 Statutu PZD,
- w przygotowaniu sprawozdań finansowych do przed
stawienia na walnym zebraniu POD celem ich zatwierdze
nia, zgodnie z § 49 ust. l pkt. 5 Statutu PZD.
4) Ośrodek służy pomocą zarządom POD w przygoto
waniu preliminarza finansowego.
§6
Bez po śred ni nad zór i od po wie dzial ność za pra cę
Ośrodka ponosi Prezes OZ PZD i Główny Księgowy OZ
PZD.
§7
Ośrodek sporządza:
1) preliminarz finansowy na każdy rok obrachunkowy,
2) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z przychodów

i kosztów) ze swojej działalności za rok obrachunkowy.
Dokumenty wymienione wyżej stanowią wydzieloną
część preliminarza oraz sprawozdania finansowego OZ
PZD i podlegają procedurze określonej statutem PZD.

§8
O powołaniu Ośrodka OZ PZD powiadamia Krajową
Radę PZD przesyłając uchwałę w tej sprawie.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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