
Plan pracy Rady Osiedla Żoliborz III na 2019 rok 
 
 

 
Termin 

 

 
Tematyka 

 
Referujący temat 

17.01.2019 r.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie wynajęcia lokalu 
użytkowego przy ul. Gojawiczyńskiej 17 (jeżeli 
wpłyną oferty). 

 Informacja Administracji nt. przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Ustalenie harmonogramów dyżurów członków RO 
na I półrocze. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 
 

 
 
 

   Dyrekcja ADM 
 
 

 

 Dyrekcja ADM 
 
 Członkowie RN 

 

 Wszyscy członkowie RO 
 

 Dyrekcja ADM, wszyscy 
członkowie RO 

 28.02.2019 r.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podniesienia stawki na 
fundusz remontowy budynku Krasińskiego 26. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podniesienia stawki na 
fundusz remontowy budynku Krasińskiego 28A. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podniesienia stawki na 
fundusz remontowy budynku Krasińskiego 34. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podniesienia stawki na 
fundusz remontowy budynku Sady Żoliborskie 7A. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Krasińskiego 32. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Sady Żoliborskie 5. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Sady Żoliborskie 17. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Włościańska 2. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Włościańska 4A. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Włościańska 6B. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia stawki na 
fundusz remontowy budynku Włościańska 10A. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie zablokowania środków 
finansowych na funduszu remontowym budynku 
Krasińskiego 28A. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie Scentralizowanego 
funduszu remontowego Osiedla. 

 Podjęcie Uchwały dot. wysokości opłat za 
użytkowanie miejsc parkingowych. 

 Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
gospodarczo-finansowego łącznie z rzeczowym 
planem remontów na rok 2019. 

 Zatwierdzenie planu pracy Rady Osiedla Żoliborz III 
na rok 2019. 

 
 
 

 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM  

 
 Dyrekcja ADM 

 
 Dyrekcja ADM 
 
 Dyrekcja ADM 

 

 Dyrekcja ADM 
 

 Dyrekcja ADM, Komisja 
Rewizyjna, wszyscy czł. RO 

 Dyrekcja ADM, wszyscy czł. RO 
 

 Dyrekcja ADM, Komisja 
Rewizyjna, Komisja GZM, 
wszyscy czł. RO 

 

 Wszyscy czł. RO 



 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 Członkowie RN 

 
 

 Dyrekcja ADM, poszczególni 
członkowie RO 

21.03.2019 r.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg, 

 Propozycja nowych zasad przyznawania zapomóg 
bezzwrotnych 

 Zatwierdzenie sprawozdania RO za ostatni rok 
działalności oraz sprawozdań komisji problemowych. 

 Przygotowanie do zebrania mieszkańców. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie wykonania planu gospodarczo-
finansowego za 2018r. 

 Omówienie stanu zadłużenia na osiedlu. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 Ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla                 
w I kwartale 2019 r. 

 

 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 
 Komisja Spraw Społecznych 

 

 Wszyscy członkowie RO 
 Wszyscy członkowie RO 

 

 Członkowie RN 
 

 Dyrekcja ADM 
 

 Dyrekcja ADM 
 Dyrekcja ADM wszyscy 

członkowie RO 
 Wszyscy członkowie Rady 

Osiedla 
 

18.04.2019 r.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg, 

 Podsumowanie zebrania mieszkańców, 

 Informacja ws. przeprowadzonej kontroli 
prawidłowości realizacji prac remontowych w 
zakresie zachowania wymaganych procedur w 
wyborze wykonawców, odbiorów prac i rozliczeń 
kosztów wykonanych remontów w 2018r., 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 
 
 

 Komisja Spraw Społecznych 
 

 Wszyscy członkowie Rady 
Osiedla 
 

 Komisja Rewizyjna 
 
 

 Członkowie RN 
 

 Dyrekcja ADM, wszyscy 
członkowie RO 

 

16.05.2019 r.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg. 

 Omówienie stanu zieleni na osiedlu, działania w 
zakresie rewitalizacji zieleni na Osiedlu. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 
 
 Komisja Spraw Społecznych 

 
 

 Komisja GZM, Dyrekcja ADM 
 
 Członkowie RN 

 

 Dyrekcja ADM, wszyscy 
członkowie RO 

27.06.2019 r.  Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg. 

 Omówienie Walnego Zgromadzenia Członków WSM. 

 Ocena pracy Administracji Osiedla w II kwartale 
2019 r. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 
 
 

 Komisja Spraw Społecznych 
 Wszyscy członkowie RO 

 
 poszczególni członkowie RO 
 
 Członkowie RN 



 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 Ustalenie harmonogramu dyżurów członków RO na 
II półrocze 2019 r. 

 Dyrekcja ADM, wszyscy 
członkowie RO 
 

 wszyscy członkowie RO 

lipiec 2019 r. Przerwa urlopowa.  
Posiedzenie plenarne RO w zależności od potrzeb. 

 

sierpień    
2019 r. 

Przerwa urlopowa.  
Posiedzenie plenarne RO w zależności od potrzeb. 

 

wrzesień  
2019 r. 

 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg. 

 Omówienie i ocena  wykonania planu gospodarczo-
finansowego za II kwartały 2019 r. 

 Przedstawienie wniosków z analizy rozliczenia 
kosztów zużycia energii cieplnej w sezonie 
grzewczym 2018-2019 r. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 

 
 
 

 Komisja Spraw Społecznych 
 

 Dyrekcja ADM, Komisja  
Rewizyjna, Komisja GZM 

 

 Komisja Rewizyjna 
 

 Członkowie RN 
 
 poszczególni członkowie RO 

październik 
2019 r. 

 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg. 

 Informacja ws. stanu miejsc parkingowych na 
terenie Osiedla i propozycje działań w tym zakresie. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 
 
 

 Komisja Spraw Społecznych 
 

 Komisja GZM 
 
 

 Członkowie RN 
 

 Dyrekcja ADM, poszczególni 
członkowie RO 

listopad       
2019 r. 

 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg. 

 Prezentacja przebiegu i wyniku konkursu 
„Wybieramy najpiękniejszy ogródek i balkon na 
naszym osiedlu”. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 
 

 
 
 Komisja Spraw Społecznych 

 
 

 Komisja Spraw Społecznych 
 
 

 Członkowie RN 
 

 poszczególni członkowie RO 

grudzień    
2019 r. 

 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 
oraz podsumowania z ostatniego posiedzenia RO. 

 Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. 
przyznania zapomóg. 

 Omówienie i ocena sprawozdania z wykonania planu 
gospodarczo-finansowego Osiedla za III kwartały 
2019 r. 

 Propozycje do planu pracy Rady Osiedla na 2020 r. 

 Ustalenie harmonogramu dyżurów członków Rady 
Osiedla na I kwartał 2020 r. 

 Ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla za 2019 
rok. 

 Informacja członków Rady Nadzorczej o tematyce 
posiedzeń RN. 

 Omówienie bieżących spraw wniesionych. 

 
 
 

 Komisja Spraw Społecznych 
 

 Dyrekcja ADM, Komisja 
Rewizyjna, Komisja GZM 
 

 wszyscy członkowie RO 
 

 wszyscy członkowie RO 
 

 wszyscy członkowie RO 
 

 

 Członkowie RN 
 

 poszczególni członkowie RO 

 


