
RAMOWY PLAN PRACY RADY OSIEDLA NR. 3 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRCZEWSKA” NA 2017 R.

KWIECIEŃ
1. Przyjęcie Planu Pracy Rady Osiedla nr 3 na rok 2017,

2. Powołanie Komisji Finansowo-Prawnej j (KFP), uchwalenie zasad jej działania, wybór członków ww. komisji,
3.  Powołanie  Komisji  Eksploatacyjno-Technicznej  (KET),  uchwalenie  zasad  jej  działania,  wybór  członków  ww.

komisji,
4. Korekta planu remontowego nieruchomości Osiedla nr 3 na 2017 r. (KN, KFP),
5. Przyjęcie  planu finansowego Spółdzielni na 2017 r. (KFP, KN ),
6. Pisemna informacja Kierownika AO-3 nt. bieżącej działalności AO-3,
7. Rozliczenie czasu i kosztów pracy konserwatorów za 2016 rok - koszt 1 roboczogodziny,
8. Przyjęcie planu eksploatacji i utrzymania mienia SMG z terenu Osiedla nr 3,
9.  Pisemna  informacja  Zarządu  odnośnie  realizacji  Uchwały  WZ nr  31/2016  -  rozliczenie  nadpłat  za  wieczyste

użytkowanie mienia SMG z terenu Osiedla nr 3,
10. Informacja pisemna Zarządu odnośnie wiosennego przeglądu rocznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem

art. 62 Prawa Budowlanego oraz udziałem KN,
 11. Rozliczenie czasu pracy konserwatorów za I kwartał 2017 roku.

MAJ
1. Przedstawienie (w formie pisemnej, przez Kierownika AO-3) zakresu wykonanych, w zasobach Osiedla nr 3, prac

(przez naszych konserwatorów i wykonawców zewnętrznych). Analiza i ocena wykonania tych prac (KN, KET) -
inf. pisemna na 2 tablicach osiedlowych oraz na stronie internetowej,

    (w maju jest to informacja o pracach wykonanych w kwietniu),
2. Przedstawienie (w formie pisemnej, przez Kierownika AO-3)  planowanych do wykonanych, w zasobach Osiedla

nr 3, prac (przez naszych konserwatorów i wykonawców zewnętrznych) - inf. pisemna na 2 tablicach osiedlowych,
    (w maju jest to informacja o planowanych do wykonania pracach  w czerwcu), 

Od miesiąca maja 2017 r. pakiet punktów 1 i 2 realizowany jest na każdym zebraniu Rady Osiedla nr 3,

3. Analiza i ocena wykonania  planu finansowego i remontowego za 2016 rok ( KN, KFP, KET),
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Osiedla nr 3 w roku 2016 ( KN,

KFP, KET),
5. Przekazywanie informacji członków Rady z ich działalności,
6.  Sprawy wniesione  -  przez  członków KN lub  mieszkańców (w czasie  zebrania  RO-3,  ustnie  lub  pisemnie  do

protokołu oraz w trakcie comiesięcznych dyżurów członków RO-3),
  7. Dokonanie  przeglądu dokumentów (księgi  obiektów,  książki  dźwigów,  przeglądy 5-letnie  i  roczne,  protokoły

przeglądów konserwacyjnych, karty pracy konserwatorów, kopie faktur – przeprowadzanych zgodnie z uchwałą
Zarządu nr 31/2016 z dnia 13.04.2016 r., itp.) znajdujących się w Administracji Osiedla,

8.  Informacja Zarządu dot.  stanu rozmów i negocjacji  z Urzędem Dzielnicowym Bemowo m.st.  Warszawy - dot.
uregulowania statusu nieruchomości gruntowych i inwestycji na terenie Osiedla Górczewska.

CZERWIEC
1. Przygotowania i udział w obradach Walnego Zgromadzenia,
2. Ocena usług firmy SANIT-GAZ oraz DUAL  PLUS.
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LIPIEC
1. Analiza sprawozdania z wykonania planu ;

 remontowego,
 finansowego,
 eksploatacji i utrzymania mienia Osiedla nr 3 - za I-sze półrocze 2017 roku.

SIERPIEŃ
1. Zapoznanie  się  ze  strategią  działania  Spółdzielni  w  najbliższych  5  latach,  obejmującej  projekty  planu

zagospodarowania przestrzennego terenów Osiedla Górczewska,
2. Stan uregulowania statusu działek z UD Bemowo.

WRZESIEŃ
1. Analiza  kosztów  i  wpływów  na  eksploatacji  nieruchomości,  określenie  wielkości  aktualnych  niedoborów  i

nadwyżek na eksploatacji podstawowej dla poszczególnych nieruchomości (KFP),
2. Stan inwestycji UD Bemowo ( ul. Legendy i ul. Wyki ) na terenie Osiedla nr 3,
3. Zapoznanie się ze Strategią działania TVK i  Programu Lokalnego na lata 2017-2020 a także z propozycjami

programowymi działających w spółdzielni klubów (z ich ofertą społeczno-kulturalną).

PAŹDZIERNIK
1. Ocena działalności windykacyjnej Spółdzielni.(KN, KFP).
2.  Analiza sprawozdania z wykonania planu ;

 remontowego,
 finansowego,
 eksploatacji i utrzymania mienia Osiedla nr 3 - za III kwartały 2017 roku.

LISTOPAD
1.  Przyjęcie planu remontowego na 2018 rok,
2.  Przyjęcie planu eksploatacji i utrzymania mienia Osiedla nr 3.

GRUDZIEŃ 
1. Prace nad założeniami do Planu finansowego na 2018 r. (KFP).
2. Ocena terminowości rozpatrywania korespondencji – wykaz spraw zaległych i ocena przyczyn ich powstania,   wg

stanu na dzień 30.11.2017 r.

Warszawa, 5.04.2017

 Za przyjęciem Planu oddano 5  głosów -  za, 0 - przeciw.

                  Sekretarz RO nr 3        Przewodniczący  RO nr 3

             Piotr Stefaniak              Jan Poloczek


