Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 10 z dnia 08.07.2019 w sprawie planu pracy
Rady
Nadzorczej
W.S.M.
„Jasień”
w Gdańsku

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2019
08 LIPCA 2019
 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze
2019 r.;
 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności
przechodu oraz przesyłu mediów przez działkę nr 258/40 stanowiącą własność
W.S.M. „Jasień” w Gdańsku;
 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;
 Informacja Zarządu o przebiegu prac remontowych na Osiedlu;
 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni;
23 WRZEŚNIA 2019
–

Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego za siedem
miesięcy 2019 r.;

–

Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień
31.08.2019 r.;

–

Informacja

Zarządu

o

zaległościach

czynszowych,

omówienie

przebiegu

windykacji należności – stan na 31.07.2019r.;
–

Informacja Zarządu z przebiegu prac związanych z wymianą zaworów z.w.
podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków.;
poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach
Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu
sieci cieplnej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30;

–

Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2019/2020;

–

Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;
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–

Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej;

21 PAŹDZIERNIKA 2019
–

Omówienie projektu Planu remontowego na 2020 rok;

–

Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów
na 2020 rok;

–

Informacja

Zarządu

o

zaległościach

czynszowych,

omówienie

przebiegu

windykacji należności – stan na 30.09.2019r.;
–

Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni;

–

Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;

–

Informacja o przetargu na akcję zima;

–

Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

25 LISTOPADA 2019
–

Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo – finansowego wg stanu
na dzień 31.08.2019r.;

–

Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień
30.09.2019 r.;

–

Omówienie uwag i propozycji członków Spółdzielni do planu remontowego
na 2019 rok;

–

Projekt planu remontowego na 2020 rok z uwzględnieniem propozycji członków
Spółdzielni;

–

Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów
produkcji ciepła za trzy kwartały 2019 w porównaniu do trzech kwartałów
2017 i 2018;

–

Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok;

–

Informacja

Zarządu

o

zaległościach

czynszowych,

omówienie

przebiegu

windykacji należności – stan na 31.10.2019r.;
–

Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni;

–

Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;

–

Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
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16 GRUDNIA 2019
–

Uchwalenie Planu remontowego na 2020 rok;

–

Uchwalenie Planu rzeczowo – finansowego na 2020 rok. Podjęcie uchwał
w sprawie zmian stawek opłat niezależnych od Spółdzielni;

–

Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze
2020 roku;

–

Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni;

–

Informacja o przebiegu akcji zima;

–

Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

–

Informacja z dyżuru Rady Nadzorczej;

–

Informacja

Zarządu

o

zaległościach

czynszowych,

omówienie

przebiegu

windykacji należności – stan na 30.11.2019r.;
–

Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
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