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Podstawy formalne działania Komisji 

Rewizyjnej

 Statut SMB Jary

 Uchwała nr 14/2013 Rady Nadzorczej SMB Jary z dnia 12 

sierpnia 2013 w sprawie zakresu działania, składu 

osobowego i procedur obradowania Komisji



Podstawy formalne działania Komisji 

Rewizyjnej

 Statut SMB Jary



Podstawy formalne działania Komisji 

Rewizyjnej

 Uchwała nr 14/2013



Działalność Komisji Rewizyjnej

Wewnętrzne Akty Prawne

Finansowe aspekty działania Spółdzielni

Kontrole wewnętrzne



Działalność Komisji Rewizyjnej

Wewnętrzne Akty Prawne



Wewnętrzne Akty Prawne

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na 

wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB 

Jary

 trzy tryby udzielania zamówień:

o przetarg nieograniczony

o konkurs ofert (do 25 tys. PLN)

o zamówienie z wolnej ręki (10 tys. PLN)

 transparentność – Protokoły po każdym etapie postępowania oraz Protokół 

końcowy



Wewnętrzne Akty Prawne

Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty w SMB 

Jary w Warszawie

 zróżnicowanie stawek odpisu na fundusz remontowy w poszczególnych 

nieruchomościach

 usankcjonowanie funkcjonowania funduszu ogólnego, z którego 

finansowane są remonty m.in. ciągów pieszo-jezdnych, altan 

śmietnikowych, placów zabaw, zatok postojowych itd. 

 zasady kwalifikowania poszczególnych zasobów Spółdzielni do remontów. 

 konieczność spłaty ujemnego salda funduszu remontowego w okresie 3 lat

 partycypacja lokali użytkowych w odpisie na fundusz remontowy danej 

nieruchomości



Wewnętrzne Akty Prawne

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie 

lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w SMB Jary

 wprowadzenie etapów działań windykacyjnych

o postępowanie wewnątrzspółdzielcze

o postępowanie sądowe

o postępowanie egzekucyjne

 12 miesięczny termin spłaty zadłużenia 



Wewnętrzne Akty Prawne

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie

 plan finansowy Spółdzielni jest sumą planów poszczególnych nieruchomości

 wydzielenie w ramach eksploatacji podstawowej kategorii kosztów zarządu 

ogólnego czyli kosztów własnych Spółdzielni

 podział kosztów zarządu ogólnego i kosztów administrowania 

nieruchomością wspólną pomiędzy GZM i działalność gospodarczą wg. 

powierzchni użytkowej lokali

 wprowadzenie zasady obciążania częścią kosztów terenu (opłata z tytułu 

wieczystego użytkowania, podatek gruntowy) mieszkańców faktycznie 

korzystających z tego terenu (np. altany śmietnikowe, miejsca parkingowe 

przeznaczone do indywidualnego korzystania)



Wewnętrzne Akty Prawne

Regulamin gospodarki finansowej

 upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia planu gospodarczo-

finansowego oraz planu zadań remontowych

 finansowaniem inwestycji w ciężar funduszu zasobowego nie mogą być 

objęte projekty wykonawcze i prace budowlane



Wewnętrzne Akty Prawne

Regulamin Zarządu SMB Jary

Regulamin organizacyjny SMB Jary

Struktura organizacyjna SMB Jary



Działalność Komisji Rewizyjnej

Finansowe aspekty działania Spółdzielni



Finansowe aspekty działania Spółdzielni

Stawka eksploatacji podstawowej – koszty zarządu ogólnego



Finansowe aspekty działania Spółdzielni

Stawka eksploatacji podstawowej – gosp. nieruchomością wspólną



Finansowe aspekty działania Spółdzielni

Stawka odpisu na fundusz remontowy nieruchomości



Finansowe aspekty działania Spółdzielni

Kwartalne sprawozdania z realizacji planu gospodarczo-finansowego



Finansowe aspekty działania Spółdzielni

Zadłużenie lokali mieszkalnych i miejsc postojowych



Działalność Komisji Rewizyjnej

Kontrole wewnętrzne



Kontrole wewnętrzne

Kontrole postępowań przetargowych

 wykonania robót w zakresie wymiany wodomierzy

 ułożenia płytek gresu i malowania Herbsta 4

 remontu instalacji elektrycznych Puszczyka 12

 wykonania projektów docieplenia i remontu ociepleń budynków

 remontu izolacji przeciwwodnej patio 

 remontu klatek schodowych

 Remontu dachu nad lokalem użytkowym Herbsta 4



Kontrole wewnętrzne

Kontrola prawidłowości monitoringu i działań windykacyjnych

Kontrola efektywności gospodarowania środkami pieniężnymi

Kontrola przygotowania wniosku w sprawie uczestnictwa SMB Jary w 

Programie Operacyjnym Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 –

2020 (termomodernizacja czterech budynków)



Plan pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2019.

Analiza i opiniowanie sprawozdań finansowych za rok 2018 

Analiza i ocena sprawozdania z realizacji planu gospodarczo-finansowego 
za I kwartał 2019

Weryfikacja prawidłowości monitoringu i prowadzonych działań 
egzekucyjnych w celu odzyskania należności wymagalnych z tytułu opłat 
czynszowych

Weryfikacja poprawności rozliczania przychodów z części wspólnych 
nieruchomości jednobudynkowych

Kontrola prawidłowości przeprowadzania postępowań przetargowych w 
Spółdzielni

Rozpatrywanie skarg i wniosków wypływających do Rady Nadzorczej a 
skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną

Uczestniczenie w innych pracach zleconych przez Radę Nadzorczą

Rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez członków Komisji


