
Załącznik  do  Uchwały  Rady  Nadzorczej  
Nr  28/2017 z  dnia  11.09.2017 w sprawie  planu
pracy  Rady  Nadzorczej  W.S.M.  „Jasień”  
w Gdańsku

Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku

30 października 2017

– Informacja  Zarządu  z  wykonania  planu  rzeczowo  –  finansowego  za  osiem

miesięcy 2017r.;

– Informacja  Zarządu  z  wykonania  planu  remontowego  wg  stanu  na  dzień

30.09.2017r.;

– Informacja  Zarządu  o  zaległościach  czynszowych,  omówienie  przebiegu

windykacji należności – stan na  30.09.2017r.; 

– Informacja  Zarządu  z  przebiegu  remontu  i  przebudowy  sieci  c.o.  i  c.w.u.  

od kotłowni K-1 do komory K-1, zewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. od Komory K-2  

do  budynków  Damroki  2,  4,  6  i  R.  Blizbora  1-15  oraz  od  komory  K-III  do

budynków.  Blizbora  17-35,  wewnętrznej  sieci  c.o.  i  c.w.u.,  poziomów c.w.u.  i

cyrkulacji oraz węzłów cieplnych w budynkach ul. R.Blizbora 1-35 i Damroki 2, 4,

6   wykonywanego  przez  firmę  EKO-TECH  Technika  Grzewcza  i  Sanitarna  

z Gniewu;

– Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2017/2018;

– Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni;

– Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”;

– Informacja z dyżurów członka Rady Nadzorczej;

– Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej;

– Omówienie projektu Planu remontowego na 2018 rok;

– Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontów 

na 2018 rok.

27 listopada 2017 

– Informacja  Zarządu  z  wykonania  planu  remontowego  wg  stanu  na  dzień

30.09.2017r.;
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– Omówienie  uwag  i  propozycji  członków  Spółdzielni  do  planu  remontowego  

na 2018 rok;

– Projekt planu remontowego na 2018 rok z uwzględnieniem propozycji członków

Spółdzielni; 

– Informacja  Zarządu  o  zaległościach  czynszowych,  omówienie  przebiegu

windykacji należności – stan na  31.10.2017r.;

– Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię;

– Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”;

– Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej;

– Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.

18 grudnia 2017

– Uchwalenie Planu remontowego na 2018 rok;

– Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok;

– Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze

2018 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  30.11.2017r.; 

– Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. „Jasień”;

– Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
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