
 

PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Nadzorczej SMB JARY 

w dniu 21-03-2018 r. 

 

Obecni byli: Wojciech Powicki, Jaromir Gazy, Stanisław Fronc, Agnieszka Dominiak, Ewa 

Sobieszczańska, Anna Nowakowska, Adam Pietrusiewicz. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki. 

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.03.2018. 
2. Projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2018. 
3. Wniosek ws. zmiany uchwały nr 41/2017 Rady Nadzorczej. 
4. Wniosek ws. zmiany schematu struktury organizacyjnej. 

 

Ad 1. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 21.03.2018. Za przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy członkowie Komisji będący na 

posiedzeniu w dniu 21.03.2018. Anna Nowakowska wstrzymała się od głosu, Stanisław Fronc 

nie brał udziału w głosowaniu.  

Ad 2. KR kontynuowała prace nad otrzymaną drugą wersją planu finansowo-gospodarczego. 

Członkowie Komisji analizowali m.in. następujące aspekty planu: 

- treść planu gospodarczo-finansowego, 

- tabele budynkowe zawierające przypadające na GZM koszty bezpośrednie poszczególnych 

nieruchomości, 

- budżet wynagrodzeń, 

- ujemne wyniki nieruchomości z tytułu eksploatacji. 

Na niniejszym posiedzeniu nie głosowano nad przyjęciem rekomendacji ws. przyjęcia przez 

RN planu gospodarczo-finansowego na rok 2018. 

Ad 3. Komisja Rewizyjna procedowała wniosek Pana Stanisława Fronca  ws. zmiany 

brzmienia uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2017 w zakresie usunięcia stawek odpisu na 

fundusz remontowy na lata 2019-2020. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna 

rekomenduje Radzie Nadzorczej zmianę brzmienia uchwały nr 41/2017 i pozostawienie w jej 

treści wyłącznie wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy na rok 2017. Za przyjęciem 

rekomendacji głosowali: Wojciech Powicki, Jaromir Gazy, Agnieszka Dominiak, Ewa 



Sobieszczańska. Anna Nowakowska była przeciw, Stanisław Fronc nie brał udziału w 

głosowaniu.  

Ad 4. Do RN wpłynął wniosek o zmianę schematu struktury organizacyjnej. Po dyskusji 
członkowie KR pozytywnie rekomendują proponowaną korektę. W związku z wprowadzaną 
zmianą członkowie KR oczekują poprawy efektywności pracy oraz poziomu obsługi 
mieszkańców.  Za przyjęciem rekomendacji głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji 
Rewizyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: 

Wojciech Powicki 

 

 


