
 

SPRAWOZDANIE    KOMISJI    REWIZYJNEJ 
Komitetu Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima  

w Podkowie Leśnej 
za okres: listopad 2018 – listopad 2020 

 
1. W minionej kadencji Komisja Rewizyjna działała w składzie: 

 
a. Małgorzata Pietraszewska – przewodnicząca 
b. Bożena Augustynowicz – s. Hiacynta – delegatka Zgromadzenia Sióstr 

Terezjanek 
c. Piotr Sudra 
d. Krzysztof Sawicki – delegat Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 
2. Przewodnicząca Komisja Rewizyjnej, Małgorzaty Pietraszewskiej, od listopada 2018 

roku do marca 2020 brała udział w spotkaniach Zarządu Komitetu Budowy mając w 
tym czasie pełny wgląd w jego bieżącą działalność. Od marca 2020 roku z powodu  
korona wirusa i z przyczyn technicznych jej udział w pracach Zarządu Komitetu został 
ograniczony. 
 

3. Zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły św. Teresy, rozpoczęta jeszcze w 
poprzedniej kadencji, po ponad roku działań Pani Marzeny Prądzyńskiej w tej roli 
pokazuje, że przebiegła ona sprawnie i nowej Pani Dyrektor udaje się realizować 
postawione przed nią zadania. 
 
 

4. Działania związane z zakupem nieruchomości przy ul. Modrzewiowej 38, rozpoczęte 
jeszcze w poprzedniej kadencji, są jak najbardziej celowe i prowadzone zgodnie z 
możliwościami finansowymi i logistycznymi potrzebami szkoły. 
 

5. Współpraca z Radą Rodziców i innymi instytucjami zewnętrznymi wspierającymi 
szkołę wydaje się przebiegać zasadniczo owocnie, choć sytuacja związana z 
pandemią będzie być może generować napięcia szczególnie na linii Rada Rodziców 
– szkoła. Tu duże doświadczenie poprzedniego Dyrektora mogą być atutem 
i wsparciem dla nowej dyrekcji w tym trudnym dla edukacji czasie. 

 

6. Sprawozdania finansowe za rok 2018 i 2019 przygotowane przez księgową szkoły są 
opracowane rzetelnie i przejrzyście. Wydatkowanie posiadanych środków 
finansowych nie budzi zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna dostrzega duże trudności 
związane finansami szkoły w czasie trwania pandemii: dyscyplinowanie rodziców, 
brak wpływów z wynajęcia powierzchni na zajęcia dodatkowe może sprawić trudności 
z realizacją budżetu. 
 
 

7. Dostrzegamy trudność realizacji wcześniej zaplanowanych i niedokończonych 
inwestycji – jest pełna zgoda Komisji Rewizyjnej na powstrzymanie się od ich 
realizacji do czasu ustąpienia trudności. 

 

8. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu Komitetu Budowy 
Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej za okres od 



listopada 2018 do listopada 2020 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenie o 
przyjęcie zarówno sprawozdania merytorycznego jaki finansowego. 
 
 

9. Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium 
Zarządowi Komitetu Budowy Szkoły za okres upływającej kadencji. 

 

Podkowa Leśna, 8 listopada 2020 r. 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Małgorzata Pietraszewska- przewodnicząca 
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4. Krzysztof Sawicki 

 

 


