Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 20/2018 z dnia 17.12.2018 w sprawie planu
pracy Rady Nadzorczej W.S.M. „Jasień”
w Gdańsku

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2019
STYCZEŃ 2019
–

Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w grudniu 2018;

–

Informacja Zarządu o planowanych przetargach na 2019 rok;

–

Omówienie bieżących sprawach prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;

LUTY 2019
–

Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w styczniu 2019;

–

Informacja Zarządu z wykonania Planu remontowego za 2018 r.;

–

Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie
W.S.M. „Jasień” z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ
oraz firmy Memling;

–

Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;

MARZEC 2019
–

Informacja z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2018 rok;

–

Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów
produkcji ciepła za 2018 rok / w odniesieniu do 2017 r./;

–

Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów
produkcji ciepła za rok 2017 i 2018 rok w przedszkolu i pawilonie handlowym
Damroki 1;

–

Omówienie przeglądów gwarancyjnych przypadających w 2019 roku na
wykonane roboty remontowe;

–

Informacja Zarządu z przebiegu akcji zima w lutym 2019;

–

Informacja

Zarządu

o

zaległościach

czynszowych,

omówienie

windykacji należności – stan na 29.02.2019 r.
–

Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.

przebiegu

KWIECIEŃ 2019
–

Informacja z wykonania Planu rzeczowo – finansowego za 2 miesiące 2019 r.;

–

Analiza rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2018 rok w porównaniu do 2017 roku;

–

Stan środków na rachunkach bankowych po I kwartale 2019 r.

–

Windykacja należności 2 miesiące 2019 r. – analiza efektywności;

–

Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za okres
18.06.2018 r. - ….06.2019 r.

–

Informacja z dyżuru Rady Nadzorczej;

MAJ 2019
–

Informacja biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2018 rok;

–

Analiza realizacji umów na wykonanie prac remontowych w Spółdzielni;

–

Prezentacja sprawozdania Zarządu za 2018 rok;

–

Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

–

Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia;

–

Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec
2019 r;

–

Informacja z dyżuru Rady Nadzorczej;

CZERWIEC 2019
–

Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za okres styczeń
- kwiecień 2019 r.

–

Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów
produkcji ciepła za pierwszy kwartał 2019 r.;

–

Informacja

Zarządu

o

zaległościach

czynszowych,

windykacji należności – stan na 31.05.2019 r.
–

Informacja Zarządu z przebiegu prac remontowych;

–

Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni;

–

Informacja z dyżuru Rady Nadzorczej.

omówienie

przebiegu

