PLAN PRACY

Rady Nadzorczej Spóldzielni Miazknuiowej
„Ustmnie IV” w Lubinie
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!" 2018 rok
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Taawa

STYCZEN

Analiza zatwierdzenie planów społeczno-gospodarczych
na
i

20m r.

Analiza i zatwierdzenie planu remontów na 2013 r.

WN

_Spiawy bieżącciwnicsiołę do_lm
[. informacja Zarzadu o sposobie
realizacji wniusków z lustracji
.

kompleksowej Spoldzielni.

2. (›mdwienie wyników finansowych
Spółdzielni za 2017 r.
3_ Analiza
uległnści czynszowych w lokalach mieszkalnych
uzylkowych wg stanu na dzień 3 ,i 2.201 7 r.
4„
hieaceLwnieaionc do_RN.
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iplay

[. Ocena

analiza programu imbrmacyjnego Zarządu i
Rady!
Nadzorczej poprzez strone internetową i ustalenie zakresui
i

inronnaeiiJno'rewinny byćud

~

pnianewroku 2013.

usialenie zadań dla Zarzadu Spóldzielni na li kw. 2018
r,
Rozliczenie realizacji zadan Zamdu Spółdzielni
za i-szyi

kwanalZOiSr.

Spmwy hiezaee i wnieaione do RN.
Analiza i ocena wyników 7 dzialalnościŚpoTiuelniia7
.
kwartal 2018 r.
. Analiza
ocena wyników Spóldzielni za zon r. na podsiawiel
sprawozdania z badania bilansu przez hiegtego rewidenta.
Ustalenie zasad pod7iahl Walnego Zgromadzenia
na części ii
zaliczenia członków dn poszczególnych części
Walnegoj
Zgromadzenia.
.
Sprłwy biezace wniesione do RN.
. Przygolowania do Walnegn Zgromadzenia :
Ustalenie dat odbycia poszczególnych części Walnegpl
Zgromadzenia
Przyjeeie i zatwierdzenie infomacji skladanych Walnemui
Zgromadzeniu przez Radę Nadzorcza.
Powiadomienie Krajowej Rady Spóid7ielcznści tenninachl
o
odbycia pos7czególnych części wz.
N
. _Sprawy bieżące i wnieione do
RN;
Analiza wniosków zlozonych na Walne Zgromadzenie.
Ustalenie zadań dla Zarządu Spóldzielni na III kw. ZOISr.
Rozliczenie rcalizaeji zadan przez Zarząd Spoldzieini
w ll
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kw.2018 roku.

sprawy biezace i wnicxionl: do RN.
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przebiegu obrad i analiza
wniosków przcz Walne Zgromadzenie.
2. Ocena pracy Zanądu Spółdzielni za 2017r.
3. Sprawy biezace i wniesione do RN.

przyjętych:

Analizn zaleglos' u7ynszowych w lokalach mieszkalnych
uzyrkowych oraz ich windykacja za i-szc polrocze 2018 r.
:. Omówienie wyniku finansowego za ksze poirocze 20m.
3. Sprawy bieżące i wniesione dn RN.
.
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l. Pndsumowauic
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i. informacja o przebiegu i wynikach przelargów na
uslugi
rcmomowo w [~szym polroazu 2018 roku.
z. Rozliczenie wykonania zadań 1:11:17 Zarzad Spółdzielnia!!!
kw. zuu; r.
3. Ustalenie zadali dla Zal-Lądu Spóldzielni na lv kw.201 Kr.
4. sprawy bieżarcc i wniesione do RN.

|. Rozmowy

l

.

lokatorami zalcgajnoymi z oplarami czy azu i
podjecie decy7ji o ewenrualnym wszczęciu egzekucji z ichl
nieruchomości.
2. Sprawy biezaoe wniesione do RN
7
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i. cmowrenie sprawozdania linansowegn Spoldziclni
za III
kwaoaly 20 l ›: r.
z. Wyhor podmiam uprawnionego do badania aprawozdanial
fmansnwego Spóldzielni za mk 2018 r.
3. Sprawy bieżące i wnie one do RN.
l. Omówienie Planu Remonlow zasobow
mieszkaniowych na
.
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GRUDZIEN
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2019r.

z. chyy'ocie Planu Pracy Rady Nndzorczci i
Komisji Rewizyjnej.
na zme r.
3. Określcnie zadan dla Zarzadu Spoldziclni
na I kw 20m.
4. ocena wykonania zadań
pacz Zarzad Spółdzielni za lv kw.
zoix roku.
5. Sprawy biezace i wniesione do Rady
Nadzorczcj.
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