
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Nadzorczej SMB JARY 

w dniu 15-01-2019 r. 

 

Obecni byli: Wojciech Powicki, Agnieszka Dominiak, Ewa Sobieszczańska, Anna 

Nowakowska. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki. 

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia: 

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2019. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KR w dniu 11.12.2018. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KR w dniu 18.12.2018. 

4. Sprawy wniesione. 

Ad 1. Członkowie KR obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji na I 

półrocze 2019 w następującym brzmieniu: 

1. Analiza i opiniowanie sprawozdań finansowych za rok 2018.  

2. Analiza i ocena sprawozdania z realizacji planu gospodarczo-finansowego za I kwartał 

2019. 

3. Weryfikacja prawidłowości monitoringu i prowadzonych działań egzekucyjnych w 

celu odzyskania należności wymagalnych z tytułu opłat czynszowych.  

4. Weryfikacja poprawności rozliczania przychodów z części wspólnych nieruchomości 

jednobudynkowych.  

5. Kontrola prawidłowości przeprowadzania postępowań przetargowych w Spółdzielni. 

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków wypływających do Rady Nadzorczej a skierowanych 

do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.  

7. Uczestniczenie w innych pracach zleconych przez Radę Nadzorczą.  

8. Rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez członków Komisji.  

Plan pracy Komisji będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu 

plenarnym. 

Ad 2. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia KR w dniu 

11.12.2018. Za przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy członkowie KR obecni na posiedzeniu 

w dniu 11.12.2018. 

Ad 3. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia KR w dniu 

18.12.2018. Za przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy członkowie KR obecni na posiedzeniu 

w dniu 18.12.2018. 



Ad 4. Pani Ewa Sobieszczańska zapowiedziała złożenie na najbliższym posiedzeniu plenarnym 

wniosku dotyczącego zmian w przyjętym przez Radę Nadzorczą Planie gospodarczo-

finansowym SMB Jary na rok 2019. Jej wątpliwości budzi zastosowanie korekt w wysokości 

stawki eksploatacji podstawowej dopiero od listopada b.r. W ocenie Pani Ewy 

Sobieszczańskiej zastosowanie skorygowanych stawek wcześniej (od czerwca lub lipca b.r.) 

będzie skutkowało mniejszymi podwyżkami stawki eksploatacji podstawowej w 

nieruchomościach, gdzie taka podwyżka jest niezbędna. Pani Ewa Sobieszczańska 

zobowiązała się przedstawić kalkulację wykazującą powyższą zależność na najbliższym 

posiedzeniu KR. Ustalono, że temat będzie przedmiotem dalszych prac KR. 

 

        

  

 

 

Protokołował: 

Wojciech Powicki 


