
Rada Osiedla nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej „ Górczewska „ 

Motto  Statutowe: „ Wszyscy członkowie organów Spółdzielni  i  jej pracownicy pełnią służebną rolę w 
stosunku do członków  Spółdzielni, mając na względzie ochronę  ich słusznych interesów …a także są  
zobowiązani do  ścisłego przestrzegania prawa, w tym …regulaminów  oraz przepisów 

wewnętrznych Spółdzielni” 

 

RO-3/       /2022       Warszawa, 7.12.2022 r. 

 

 

Zawiadomienie 

 
W imieniu  Prezydium Rady Osiedla nr 3 zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla      

nr 3, w dniu 14 .12.2022 r. (środa) o godz. 18:00 w klubie Nowy . 

 

Porządek obrad. 

 

1. Otwarcie zebrania 

2. Ustalenie porządku obrad . 

3. Informacja Zarządu  o realizacji  planu remontowego w 2022 roku oraz analiza i 

zaopiniowanie  planu remontowego budynków na 2023 rok, przygotowanego przez  

Pana Kierownika AO nr 3 zgodnie z par. 144¹ ust. 1 pkt 5 oraz par. 4 ust. 8 Regulaminu 

Zarządu. 

4. Informacja Zarządu  o realizacji  planu eksploatacji podstawowej  w 2022 roku  oraz 

analiza i zaopiniowanie  planu eksploatacji podstawowej  nieruchomości budynkowych 

na 2023 rok,  przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z par. 144¹ ust. 1 pkt. 1 oraz par. 4 

ust. 9 Regulaminu Zarządu. 

5. Informacja Zarządu  o realizacji  planu eksploatacji i utrzymania mienia osiedlowego  

(Osiedla  nr 3)  w 2022 roku oraz analiza i zaopiniowanie  planu eksploatacji i 

utrzymania mienia osiedlowego  na 2023 rok, przygotowanego przez  Pana Kierownika 

AO nr 3, zgodnie ze stosowną uchwałą RN. 

6. Analiza sytuacji w Spółdzielni – stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia 

zwołanego przez Zarząd  w dniach 1-3 . 02.2023 r.  

7. Informacja Kierownika AO-3 o pracy AO nr 3, w tym konserwatorów, za wrzesień – 

listopad  2022 rok oraz o planowanych zadaniach w  grudniu 2022 roku.  

8. Analiza kosztów sprzątania na Osiedlu nr 3. 

9. Wolne wnioski  - przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RO nr 3. 

10. Zamkniecie obrad. 

 

Jan Poloczek – Przewodniczący Rady Osiedla nr 3 

 

 Otrzymują:  

Członkowie RO nr 3, przewodniczący KN z Osiedla nr 3 (poprzez AO nr 3), prezes Zarządu  

p. Andrzej Frątczak, Pan Kierownik Mirosław Kamiński, TVG, SI. 

 

 
 


