
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI 

REWIZYJNEJ ŁOIIB ZA ROK 2018 

Sporządzone na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 pkt 6 Regulaminu okręgowych 

komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

1. Skład osobowy 

W roku 2018 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB pracowała w następującym 

składzie:  

Przewodniczący                  – Piotr Filipowicz 

Z-ca Przewodniczącego     – Marek Stańczak  

Sekretarz                            – Izabela Drobnik-Kamińska  

Członkowie                         – Maria Bujacz 

                                            – Waldemar Gumienny  

                                            – Andrzej Masztanowicz  

                                            – Monika Moczydłowska  

Skład Komisji pozostaje niezmienny od XIII Zjazdu ŁOIIB. XVII Zjazd ŁOIIB ponownie 

wybrał do Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB te same osoby. 

 

2. Posiedzenia  

W roku 2018 odbyło się 9 posiedzeń plenarnych OKR, w tym 3 w dniach 16.01,  

13.03 i 27.03.2018 miały miejsce jeszcze w IV kadencji tj. przed XVII Zjazdem 

Sprawozdawczo Wyborczym ŁOIIB. Pozostałe 6 posiedzeń  w dniach 23.04, 26.06, 

25.07, 19.09, 04.12, 20.12 to  posiedzenia nowej V kadencji. Średnia frekwencja na 

wszystkich posiedzeniach wyniosła 96,8%.  

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym po XVII Zjeździe ŁOIIB w dniu 23.04.2018 

OKR ŁOIIB ukonstytuowała się na V kadencję. Na stanowisko Zastępcy 

Przewodniczącego OKR ŁOIIB ponownie wybrano kolegę Marka Stańczaka, a na 

stanowisko Sekretarza  ponownie wybrano koleżankę Izabelę Drobnik Kamińską.  

Na tym samym posiedzeniu przyjęto uchwałą Ramowy plan pracy OKR ŁOIIB na 

okres od 04.2018 do 04.2019 r. Na kolejnych posiedzeniach      omawiano sprawy 

związane z organizacją kontroli planowanych i doraźnych, podejmowano uchwały,  

omawiano sytuację budżetową Izby oraz realizację wniosków pokontrolnych, a także 

bieżącą problematykę stanowiącą przedmiot obrad Rady i Prezydium Rady ŁOIIB. 

Zależnie od bieżących potrzeb między posiedzeniami plenarnymi OKR odbywały 

się posiedzenia Prezydium OKR o charakterze roboczym, poświęcone przede 
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wszystkim przygotowaniom posiedzeń plenarnych. W ciągu całego roku 2017 

Przewodniczący OKR brał udział w posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach 

Prezydium Rady ŁOIIB.  

 

     3. Kontrole planowane przed XVII Zjazdem Sprawozdawczo Wyborczym ŁOIIB 

Przed XVII Okręgowym Zjazdem ŁOIIB od początku roku 2018 działalność OKR 

była poświęcona ośmiu przeprowadzanym kontrolom planowanym. Były to:  

1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.  

2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych. 

4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów.  

5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.  

6. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem za rok 2017. 

7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2017. 

8. Kontrola realizacji uchwał Rady, Prezydium i wniosków zjazdowych podjętych  

w roku 2017. 

Na podstawie wyników ww. kontroli planowanych oraz kontroli doraźnych 

Przewodniczący OKR sporządził sprawozdanie z działalności OKR za rok 2017. 

Wyżej wymienione sprawozdanie zostało zaakceptowane uchwałą OKR ŁOIIB na 

ostatnim przed Zjazdem posiedzeniu w dniu 27.03.2018 r. Przewodniczący OKR 

przedstawił ww. sprawozdanie delegatom na XVII Zjazd ŁOIIB. 

 XVII Zjazd ŁOIIB przyjął sprawozdanie OKR ŁOIIB za rok 2017.  

Ponadto Przewodniczący OKR ŁOIIB wystąpił do XVII Zjazdu ŁOIIB o przyjęcie 

następujących uchwał: 

O przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2017,  zatwierdzenie przedłożonego 

sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz  przeznaczenie osiągniętego zysku netto 

na zwiększenie funduszu własnego, 

O udzielenie absolutorium dla Rady ŁOIIB za rok 2017.  

Zjazd obydwie uchwały przyjął.  

 

    4. Plan pracy 

Po XVII Zjeździe ŁOIIB został opracowany i przyjęty uchwałą 2/V/2018/OKR na 

posiedzeniu plenarnym w dniu 23.04.2018 Ramowy plan pracy OKR ŁOIIB, 

obejmujący okres od XVII do XVIII Zjazdu ŁOIIB.  
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W Ramowym planie pracy przewidziano przeprowadzenie następujących kontroli 

doraźnych: 

- kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po wiosennej sesji egzaminacyjnej 2018 

- kontrola Rady Programowej i Działu Wydawnictw ŁOIIB 

- kontrole doraźne placówek terenowych w Kutnie, Sieradzu, Skierniewicach, 

Wieluniu, Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim 

- kontrola Zespołu Rady ŁOIIB do Spraw Samopomocowych - została 

przeprowadzona już w roku 2019. 

    Wszystkie kontrole doraźne objęte Ramowym planem pracy zostały 

przeprowadzone. Z wszystkich kontroli sporządzono protokóły i podjęto uchwały o ich 

zatwierdzeniu. 

Ostatnim punktem planu pracy było opracowanie niniejszego sprawozdania. 

 

     5. Wnioski o nadanie srebrnych i złotych odznak PIIB    

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa  OKR ŁOIIB zapoznała się z działalnością poszczególnych kandydatów  

na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, sporządziła wnioski i 

uchwałami o numerach od 4/V/2018 do 13/V/2018 podjętymi na posiedzeniu  

w dniu 25 .07.2018 06.07.2017, zawnioskowała do Rady Krajowej PIIB o nadanie 

Złotej I Srebrnej Honorowej Odznaki PIIB dziesięciu osobom, członkom naszej izby: 

1. Wojciech Drozdek – Złota Odznaka 

2. Andrzej Lipiński – Złota Odznaka 

3. Jarosław Bednarek – Srebrna Odznaka 

4. Edyta Kwiatkowska –  Srebrna Odznaka 

5. Maria Lisowska – Srebrna Odznaka 

6. Witold Nykiel – Srebrna Odznaka 

7. Andrzej Potański – Srebrna Odznaka 

8. Henryk Więckowski – Srebrna Odznaka 

9. Andrzej Wybór – Srebrna Odznaka 

10. Zbigniew Kubiak– Srebrna Odznaka 

Honorowe odznaki zostały przyznane zgodnie z wnioskami wszystkim dziesięciu 

osobom.  
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       6. Szkolenia 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB brała udział w corocznym szkoleniu Krajowej 

Komisji Rewizyjnej i komisji okręgowych, które w  dniach 18-20 października  2018 

odbyło się w Katowicach. W szkoleniu brało udział sześcioro członków OKR ŁOIIB. 

Szkolenie składało się z dwóch części obejmujących zagadnienia prawne i 

zagadnienia finansowo – ekonomiczne. 

W zagadnieniach prawnych prowadzący  mec. Krzysztof Zając przedstawił  

następujące tematy: 

- prawa, obowiązki i  odpowiedzialność członków organów kontrolnych 

- ochrona danych osobowych 

- zakres kontroli działalności  statutowej, finansowej i gospodarczej wynikający  

   z  obowiązujących w PIIB dokumentów 

- efektywność i jakość pracy organów kontrolnych PIIB – skuteczność rozpatrzenia  

  i wykonania wniosków i zaleceń z kontroli 

W zagadnieniach finansowo - ekonomicznych prowadzący  mgr Marian Mońka omówił  

następujące tematy: 

- kontrola realizacji budżetu  i kontrola sprawozdania finansowego 

- ocena dokumentów dotyczących gospodarki finansowej  w OIIB i PIIB przez OKR  

  i KKR 

- zasady gospodarki finansowej PIIB 

- aktualne akty prawne dotyczące rachunkowości 

- przepisy regulujące zagadnienia umów cywilno prawnych 

- zakres odpowiedzialności audytu zewnętrznego i komisji rewizyjnej w OIIB i PIIB  

Ponadto w toku szkolenia były Przewodniczący KKR PIIB kol. Tadeusz Durak wygłosił 

wykład na temat : Wzmocnienie roli Komisji Rewizyjnych PIIB poprzez zmiany w 

regulaminach.  

Bardzo ważnym elementem szkolenia była dyskusja, w ramach, której można było 

zadawać pytania związane z codzienną pracą organów kontrolnych. 

Liczny udział członków OKR ŁOIIB w szkoleniu pozwala na zachowanie 

odpowiedniego poziomu wykonywania obowiązków organu kontrolnego oraz 

zapewnia jego ciągłość w następnych kadencjach po częściowych zmianach składu 

osobowego. 

Ponadto Przewodniczący OKR ŁOIIB brał udział w naradach szkoleniowych 

organizowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną z udziałem członków KKR i 

wszystkich przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych.  W ramach tych narad 
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Przewodniczący poinformował Krajową Komisję Rewizyjną o bieżącej realizacji planu 

pracy w OKR ŁOIIB.  W roku 2018 zorganizowano dwie takie narady. 

 

    7. Kontrole doraźne 

W roku 2018 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB przeprowadziła 8 kontroli 

doraźnych.  

Wszystkie kontrole doraźne przeprowadzane w roku 2018 podjęto z inicjatywy własnej 

OKR ŁOIIB. Były one ujęte w Ramowym planie pracy. 

W roku 2018  nie przeprowadzano kontroli wynikających ze skarg i wniosków 

członków i organów Izby. 

   7.1. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej po wiosennej 

sesji egzaminacyjnej 2018 r. 

Kontrola wykazała wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli 

dokumentach. Stwierdzono ponadto równomierne obciążenie pracą członków Komisji, 

o co wnioskowała OKR we wnioskach pokontrolnych z lat ubiegłych. Nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości  w składach kwalifikacyjnych,  egzaminacyjnych i 

orzekających. 

Wyniki kontroli zatwierdzono Uchwałą Nr 3/V/2018 OKR podjętą w dniu 25 lipca 

2018r. 

   7.2. Kontrola Rady Programowej i Działu Wydawnictw ŁOIIB  

W wyniku kontroli stwierdzono, że : 

- posiedzenia Rady Programowej nie są we właściwy sposób dokumentowane – brak 

protokółów  posiedzeń, co jest niezgodne z Regulaminem Rady Programowej 

Wydawnictw ŁOIIB 

- sposób udzielania zamówień na skład i druk Kwartalnika Łódzkiego jest niezgodny z 

Regulaminem dokonywania zakupów,  zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

Wyniki kontroli zatwierdzono uchwałą NR 14/V/2018 OKR podjętą w dniu 19 września 

2018r. 

Stwierdzić należy, że wykazane w kontroli nieprawidłowości zostały niezwłocznie 

usunięte. Do OKR przekazano  zaległe protokóły z posiedzeń Rady Programowej 

sporządzone na podstawie zapisu elektronicznego oraz protokóły bieżące.  

Zlecanie składu i druku Kwartalnika Łódzkiego doprowadzono do stanu zgodnego z 

Regulaminem. 
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  7.3. Kontrola  Placówki Terenowej ŁOIIB w Piotrkowie Trybunalskim  

  Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzono w 

dniu 23 października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa ŁOIIB w Piotrkowie Trybunalskim spełnia 

wszystkie wymogi regulaminu placówek terenowych ŁOIIB.  W związku z powyższym 

nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.  Z kontroli placówki sporządzono protokół  

nr 3/OKR/V/2018, który następnie zatwierdzono uchwałą nr 16/V/2018/OKR z dnia 4 

grudnia 2018r. 

7.5. Kontrola  Placówki Terenowej ŁOIIB w Bełchatowie  

  Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Bełchatowie przeprowadzono w dniu 10 

października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa ŁOIIB w Bełchatowie spełnia wszystkie wymogi 

regulaminu placówek terenowych ŁOIIB.  W związku z powyższym nie sformułowano 

zaleceń pokontrolnych.  Z kontroli placówki sporządzono protokół  

nr 4/OKR/V/2018, który następnie zatwierdzono uchwałą nr 15/V/2018/OKR  

z dnia 4 grudnia 2018r. 

7.6. Kontrola  Placówki Terenowej ŁOIIB w Kutnie  

  Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Kutnie przeprowadzono w dniu 15 listopada 

2018 roku.  

Stwierdzono małe zainteresowanie działaniem placówki wśród miejscowej 

społeczności inżynierskiej. Zalecono rozważenie sensu dalszego istnienia placówki 

lub uaktywnienie jej działalności po znalezieniu stałej siedziby..  

Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 5/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 17/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018r. 

W ramach realizacji zalecenia postanowiono zintensyfikować działanie Placówki 

Terenowej ŁOIIB w Kutnie. Pełnienia funkcji nowego opiekuna placówki podjął się kol. 

Bogdan Krawczyk. Jednocześnie zaproponował urządzenie siedziby Placówki w 

swoim biurze zlokalizowanym w centrum miasta. 

7.7. Kontrola  Placówki Terenowej ŁOIIB w Skierniewicach  

  Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Skierniewicach przeprowadzono w dniu 22 

października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Skierniewicach jest dobrze zorganizowana i 

spełnia podstawowe cele, dla których została powołana. Koszty funkcjonowania 

placówki oceniono jako niskie. W związku z powyższym nie sformułowano zaleceń 

pokontrolnych.   
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Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 6/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 18/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018r. 

7.8. Kontrola  Placówki Terenowej ŁOIIB w Wieluniu  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Wieluniu przeprowadzono w dniu 29 

października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Wieluniu jest dobrze zorganizowana i spełnia 

podstawowe cele dla których została powołana. Bardzo przydatnym elementem jest 

Książka Pracy placówki, w której odnotowano wszystkie ważniejsze wydarzenia  z jej 

funkcjonowania. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.   

Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 7/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 19/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018r. 

7.9. Kontrola  Placówki Terenowej ŁOIIB w Sieradzu  

Kontrolę Placówki Terenowej ŁOIIB w Sieradzu przeprowadzono w dniu 29 

października 2018 roku.  

Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Sieradzu spełnia podstawowe cele, dla 

których została powołana. Koszty funkcjonowania placówki oceniono jako niskie. W 

związku z powyższym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.   

Z kontroli placówki sporządzono protokół nr 8/OKR/V/2018, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 20/V/2018/OKR z dnia 4 grudnia 2018r. 

7.10. Kontrola Zespołu Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej za rok 2018 

Kontrolę Zespołu Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej rozpoczęto  

w dniu 3 stycznia 2019r. W wyniku kontroli pracę Zespołu oceniono jako wzorową. Na 

szczególne uznanie zasługuje wypracowany przez Zespół sposób ustalania wysokości 

zapomóg w wyniku zdarzeń losowych. W związku z obowiązującą od 25 maja 2018 

Ustawą o ochronie danych osobowych zalecono uzupełnienie wniosków osób 

ubiegających się o przyznanie zapomogi o zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.  

Z kontroli Zespołu sporządzono protokół nr 1/OKR/V/2019, który następnie 

zatwierdzono uchwałą nr 1/V/2019/OKR z dnia 23 stycznia 2019r. 

 

8. Kontrole planowane za rok 2018 przeprowadzone przed XVIII Zjazdem 

ŁOIIB 

Zgodnie z § 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych za rok 2018 OKR 

ŁOIIB przeprowadziła 8 kontroli rocznych. O planowanych kontrolach i terminach ich 
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rozpoczęcia poinformowano Przewodnicząca Rady ŁOIIB pismem z dnia 27.12.2018r. 

znak OKR V-28/2018. Do pisma załączono Harmonogram kontroli ŁOIIB za rok 2018. 

 

8.1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej   

Protokół nr 9/2019/V,  Uchwała Nr 5/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r. 

         Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości 

obsługi prawnej, organizacji pracy i rozliczeń finansowych organu. Wydatki organu nie 

przekroczyły kwoty przyznanej w ramach budżetu ŁOIIB.  

 

8.2.  Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

 Protokół nr 2/2019/V,  Uchwała Nr 4/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r.         

         Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości  

obsługi prawnej, organizacji pracy i rozliczeń finansowych organu. Wydatki organu nie 

przekroczyły kwoty przyznanej w ramach budżetu ŁOIIB. 

 

8.3.  Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów 

 Protokół nr 3/2019/V,  Uchwała Nr 2/OKR/V/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.                 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie analizy przedstawionych 

dokumentów.  

Rejestr umów cywilnoprawnych i dokumentacja z nim związana jest  

prowadzona w sposób czytelny, estetyczny i niebudzący żadnych wątpliwości, 

co do ich treści w zakresie prawidłowości. 

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

 

8.4.  Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych  

 Protokół nr 4/2019/V,  Uchwała Nr 7/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r.         

Sprawy Biura w zakresie spraw administracyjno – porządkowych oraz akta osobowe 

pracowników są prowadzone wzorowo.   

 Nie stwierdzono uchybień w zakresie funkcjonowania archiwum i archiwizacji 

dokumentów. 

 Biuro funkcjonuje zgodnie z Instrukcją kancelaryjną  z dnia 31 sierpnia 2017 roku. 

   Zalecono, aby oświadczenia pracowników o znajomości i stosowaniu przepisów 

RODO umieścić w aktach osobowych. 
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8.5.  Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  

        Protokół nr 6/2019/V,  Uchwała Nr 3/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r.         

          Wnioski z kontroli: 

1.  Stwierdzono wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do 

kontroli dokumentach. 

2. Stwierdzono równomierne obciążenie pracą poszczególnych członków OKK 

ŁOIIB oraz osób znajdujących się na liście egzaminatorów ŁOIIB. 

3. Stwierdzono, że działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jest zgodna z 

obowiązującym regulaminem OKK i KKK PIIB. 

4. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w składach  zespołów 

kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i orzekających  OKK ŁOIIB. 

5. Z przedstawionej analizy finansowej wynika nadwyżka przychodów OKK 

ŁOIIB nad kosztami za rok 2018 w wysokości 316 343,79 złotych. 

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

 

8.6. Kontrola realizacji uchwał Rady i wniosków zjazdowych podjętych  

w roku 2018 

       Protokół nr 5/2019/V,  Uchwała Nr 6/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r.         

       Kontrola obejmuje również zespoły Rady ŁOIIB i Radę Programową Wydawnictw 

       ŁOIIB.  

       Uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   

       oraz wnioski z XVII Okręgowego Zjazdu ŁOII skierowane do Rady zostały 

       zrealizowane bez zarzutów. 

       W kontroli wykorzystano wyniki kontroli doraźnych przeprowadzonych  

       w roku  2018. 

       Stwierdzono, ze zespoły Rady ŁOIIB oraz Rada Programowa  

       Wydawnictw ŁOIIB realizują cele, do których zostały powołane. 

       Nie sformułowano wniosków pokontrolnych. 

 

8.7. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem  

w roku 2018  

       Protokół nr 7/2019/V,  Uchwała Nr 8/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r.         

      Stwierdzono, że ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  

       prowadzona jest w sposób czytelny, zrozumiały  i  prawidłowy.  
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       Zarządzanie majątkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   

       nie  budzi żadnych wątpliwości. 

       Stwierdzono kompletność dokumentów, jak i ich prawidłowość oraz przejrzystość, 

       a także wzorowy porządek oraz należyte zabezpieczenie przechowywanych  

       dokumentów. 

       Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

 

8.8. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2018 

       Protokół nr 8/2019/V,  Uchwała Nr 9/V/2019/OKR z dnia 12 marca 2019r.             

       OKR ŁOIIB formułuje następujący wniosek pokontrolny: 

       Stwierdzono prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawność 

       dokonanych zapisów. Są one powiązane z dokumentami oraz sprawozdaniem 

       finansowym w sposób niebudzący zastrzeżeń. Poszczególne składniki aktywów  

       i pasywów wynikają z ewidencji księgowej, o czym świadczy pozytywna opinia  

       z    badania ksiąg rachunkowych ( sprawozdania finansowego) wykonanego  

      przez biegłych rewidentów zamieszczona w przekazanej kontrolującym opinii  

      i raporcie z tego badania. 

      Sytuacja dochodowa, majątkowa i finansowa ŁOIIB na podstawie sprawozdania 

      finansowego za rok 2018 przedstawia się następująco: 

      Według sprawozdania finansowego za rok 2018 bilans po stronie aktywów  

      i pasywów zamyka się kwotą 7 242 556, 42 złote, a wynik finansowy netto stratą 

     w kwocie 57 469.62 złote 

            Sytuację dochodową, majątkową i finansową Izby na podstawie analizowanych 

      wskaźników ocenia się jako dobrą. 

 

9. Ocena końcowa i wnioski  
 

Kontrole przeprowadzone za rok 2018 w odniesieniu do Rady i pozostałych 

organów ŁOIIB zakończyły się ogólnym wynikiem pozytywnym. 

 Rok 2018 jako pierwszy rok V kadencji cechowała  dobra współpraca i wzajemne 

zrozumienie z Radą i pozostałymi organami ŁOIIB.  

Organizacja i funkcjonowanie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

zakresie realizacji celów statutowych i gospodarki finansowej nie budzi zastrzeżeń.  

Z uwzględnieniem powyższego oraz dobrego obecnie stanu naszej Izby, 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zgłasza do XVIII Zjazdu ŁOIIB 2 następujące wnioski o: 

1) Przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2018, 
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– zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2018, 

– pokrycie straty za rok 2018 w kwocie 57 469.62 złote z kapitału własnego. 

 

2) Udzielenie absolutorium dla Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

    Budownictwa za rok 2018.  

 

 

mgr inż. Piotr Filipowicz 

Przewodniczący OKR ŁOIIB 

    

 

       Łódź 12 marca 2019 r. 

 

 


