
  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/       /2021       Warszawa, 21.04.2021 r. 

          wg rozdzielnika 

Zapraszam na „zdalne „ posiedzenie RO nr 3 w dniu 29.4.2021 r . , ( czwartek   )  w godz. 17.00-
18.30.  Komitety Nieruchomości zainteresowane  uczestnictwem  w posiedzeniu proszone są  o kontakt e-
mailowy z AO nr 3. 

Porządek obrad. 
1. Otwarcie zebrania 

2. Ustalenie porządku obrad ( aklamacja ). 
3. Omówienie aktualnej sytuacji w SMG  
4. Uporczywy brak   informacji  Zarządu odnośnie podjętych  i planowanych działaniach w zakresie 

usprawnienia pracy AO nr 3  -  ponowna analiza funkcjonowania AO nr 3. 
5. Omówienie pisemnej informacji  Pana Kierownika M. Kamińskiego  o pracy AO nr 3 za  kwiecień 

2021 rok oraz planowanej pracy w  maju  2021 roku – wg ustalonego wzorca oraz z datami 
realizacji.  

6. Omówienie realizacji decyzji RO nr 3 przez Zarząd i AO nr 3. 
7. Pisemna informacja Zarządu  o niedoborze eksploatacyjnym wg Nieruchomości  i garaży  na 

dzień  1.01.2018 r.  oraz 31.12.2020 r. Analiza  wybranych kosztów eksploatacji podstawowej  za 
lata 2018-2020 r. 

8. Plan eksploatacji i utrzymania mienia Osiedla nr 3. 
9. Przyjęcie protokołu  nr   2 /2021 z ostatniego  posiedzenia RO nr 3 . 
10. Wolne wnioski. 

a. Realizacja wniosków po przeglądzie latarni 
b. Realizacja wniosków po przeglądzie H-6 ( etap I   i II-  kosztorys prac ) 
c. Nielegalny pobór prądu i wody w H-6 ? 

d. Utworzenie parkingu przy Wyki 9- dla pawilonów – szkic projektu 

11. Zamkniecie obrad. 
  
Jan Poloczek –Przewodniczący RO nr 3 

 Rozdzielnik :  
Członkowie RO nr 3, przewodniczący KN z Osiedla nr 3 , AO nr 3, Zarząd SMG, TVG, SI SMG 
 
 Zarząd SMG  
Prosimy  o przygotowanie  pisemnych materiałów odnośnie punktu  4, 7 oraz udział kompetentnego 

pracownika Zarządu   na w/w zdalnym  posiedzeniu (  łączność   e-mailowa i telefoniczna ) .  
 

 

Jan Poloczek  - Przewodniczący  RO nr  3 


