
Plan pracy Rady Osiedla Żoliborz III na 2018 rok 

 
Termin 

 

 
Temat 

 
Osoby referujące temat 

30.01.2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 ustalenie nowych kryteriów przyznawania zapomóg losowych ze środków 
funduszu społeczno-kulturalnego 

 podjęcie uchwały ws. scentralizowanego funduszu remontowego osiedla 

 podjęcie stanowiska dotyczącego okresu obowiązywania umowy najmu lokalu 
użytkowego w pawilonie przy ul. Broniewskiego 12 Przedsiębiorstwu Handlowemu 
„JAGO” 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 zatwierdzenie treści pisma-protestu ws. dekomunizacji ul. Tołwińskiego 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 Dyrekcja Administracji 

 
 Dyrekcja Administracji 

 
 Dyrekcja Administracji oraz poszczególni 

członkowie RO 
 wszyscy członkowie RO 

 22.02.2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 podjęcie uchwały ws. wynajęcia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sady 
Żoliborskie 3 

 podjęcie uchwały ws. podniesienia stawki na fundusz remontowy Nieruchomości 
VI (Włościańska 16 i 18) 

 podjęcie uchwały ws. podniesienia stawki na fundusz remontowy budynku Sady 

Żoliborskie 7 

 podjęcie uchwały ws. podniesienia stawki na fundusz remontowy budynku Braci 

Załuskich 2 

 podjęcie uchwały ws. podniesienia stawki na fundusz remontowy budynku Braci 

Załuskich 4 

 podjęcie uchwały ws. podniesienia stawki na fundusz remontowy budynku 

Broniewskiego 14 

 
 Komisja Spraw Społecznych 

 
 Dyrekcja Administracji 
 
 Dyrekcja Administracji 
 
 Dyrekcja Administracji 
 
 Dyrekcja Administracji 
 
 Dyrekcja Administracji 
 
 Dyrekcja Administracji 
 
 



 podjęcie uchwały ws. podniesienia stawki na fundusz remontowy budynku 

Broniewskiego 16 

 podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego łącznie z 

rzeczowym planem remontów na 2018r 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 Dyrekcja Administracji 
 
 Dyrekcja Administracji, Komisja Rewizyjna, 

Komisja GZM 

 Dyrekcja Administracji oraz poszczególni 
członkowie RO 

 

22.03.2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 zatwierdzenie planów pracy poszczególnych komisji problemowych oraz planu 
pracy Rady Osiedla na 2018 r. 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 

 ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla w I kwartale 2018 r.  

 
 Komisja Spraw Społecznych 

 
 wszyscy członkowie RO 
 poszczególni członkowie RO 
 wszyscy członkowie Rady Osiedla 
 

19. 04. 2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 przygotowanie do zebrania mieszkańców 

 zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za okres od momentu 
ukonstytuowania się Rady do kwietnia 2018 r. oraz sprawozdań komisji 
problemowych za ww. okres 

 omówienie wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2017 r. 
 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 wszyscy członkowie Rady Osiedla 

 
 wszyscy członkowie Rady Osiedla 
 
 Dyrekcja Administracji,  Komisja Rewizyjna, 

Komisja GZM 
 

24.05.2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 Informacja ws. przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji prac 
remontowych wykonanych w 2017 r. w zakresie zachowania wymaganych 
procedur w wyborze wykonawców, odbiorze prac i rozliczeń finansowych 

 omówienie stanu zadłużenia w Osiedlu 

 omówienie zebrania mieszkańców i złożonych wniosków przez mieszkańców 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 
 Komisja Rewizyjna 
 
 Dyrekcja Administracji oraz Komisja Rewizyjna, 

 
 poszczególni członkowie RO 
 



 

21.06.2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 uchwalenie zasad dostępu do informacji dla mieszkańców osiedla 

 omówienie Walnego Zgromadzenia Członków WSM 

 cena pracy Administracji Osiedla za II kwartał 2018 r. 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 

 ustalenie harmonogramu dyżurów członków RO na II półrocze 2018 r. 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 wszyscy członkowie RO 
 wszyscy członkowie RO 
 poszczególni członkowie RO 
 wszyscy członkowie RO 

Lipiec 2018 r.               Przerwa urlopowa. Zebranie jedynie w razie potrzeby.  

Sierpień 2018 r.               Przerwa urlopowa. Zebranie jedynie w razie potrzeby. 
 
 

 

Wrzesień 2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 omówienie i ocena  wykonania planu gospodarczo-finansowego za II kw. 2018 r. 
 

 przedstawienie wniosków z analizy rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej  
w sezonie grzewczym 2017-2018 r. 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 Dyrekcja Administracji, Komisja Rewizyjna, 

Komisja GZM, 
 Komisja Rewizyjna 

 
 poszczególni członkowie RO 

Październik 2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

 przedstawienie wniosków z analizy wydatków na konserwację zieleni na Osiedlu  
w 2018 r. 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 Komisja GZM 

 
 poszczególni członkowie RO 

Listopad 2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg 

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

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 Komisja Spraw Społecznych 

 
  poszczególni członkowie RO 



 
 

Grudzień 2018 r.  zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia, 

 rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały ws. przyznania zapomóg, 

 omówienie i ocena sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego 
Osiedla za III kwartały 2018 r. 

 propozycje do planu pracy Rady Osiedla na 2019 r. 

 ustalenie harmonogramu dyżurów członków Rady na I kwartał 2019 r. 

 ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla za 2018 r. 

 omówienie bieżących spraw wniesionych 
 

 
 Komisja Spraw Społecznych 
 Dyrekcja ADM, Komisja Rewizyjna, Komisja 

GZM, 
 wszyscy członkowie RO, 
 wszyscy członkowie RO 
 wszyscy członkowie RO 
 poszczególni członkowie RO 

 


