
Warszawa, dnia 04.03.2015r. 
 
 
 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji GZM Rady Osiedla WSM Młociny 

maj 2014r. – kwiecień 2015r. 
 

 
         W dniu 22.05.2014r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków do Rady 
Osiedla, na którym ukonstytuowała się Komisja GZM w następującym składzie. 
 

1. Dziewulski Bogusław   -   Przewodniczący 
2. Marchwiak Jacek        -    Z-ca   Przewodniczącego 
3. Wiewiór Mirosława      -    Sekretarz 
4. Makowski Jerzy          -    Uczestnik Komisji  
5. Szmajda Jerzy            -    Uczestnik Komisji  
6. Tomasiak Artur           -    Uczestnik Komisji 

Komisja GZM w okresie sprawozdawczym  odbyła 12 protokołowanych posiedzeń.  
W ramach działalności Komisja GZM omawiała, opracowywała i opiniowała następujące sprawy: 
 

1. Sporządzono plan pracy Komisji GZM na okres od czerwca 2014r. do maja 2015r. 
2. Opiniowano plany rzeczowo-finansowe za poszczególne kwartały 2014r. oraz realizacje 

remontów i konserwacji. 
3. Komisja zwróciła się do Komitetów Kolonijnych o wytypowanie osób, których ogródki i 

balkony powinny brać udział w konkursie Bielany w kwiatach 2014. Lista taka została 
przygotowana i przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany. 

4. Dokonano przeglądu jesiennego całego Osiedla wspólnie z Działem Technicznym i po 
zapoznaniu się z wnioskami Komitetów Kolonijnych przygotowano najbardziej optymalne 
propozycje do opracowania plan remontów na 2015r. w ramach ustalonego planu funduszu 
remontowego. Plan został zatwierdzony w listopadzie 2014r. 

5. Omawiano propozycje prac remontowo-konserwacyjnych dotyczących planu rzeczowego 
na lata 2015 ÷ 2017. 

6. Członkowie Komisji brali udział z głosem doradczym w komisjach przetargowych 
wyłaniających przyszłych wykonawców planowanych robót remontowych.  

7. Członkowie Komisji uczestniczyli w odbiorach prac remontowych wykonywanych na 
Osiedlu Młociny, szczególnie realizowanych przez  „ zewnętrznych” wykonawców jak 
również ekipę konserwatorów Administracji Osiedla. 

8. Przeanalizowano i omówiono plan rzeczowy remontów i konserwacji budynków i urządzeń 
Osiedla na rok 2015 wraz z harmonogramem realizacji. 

9. Komisja GZM na bieżąco rozpatrywała sprawy Osiedla. 
10. Omawiano Strukturę Organizacyjną Osiedla i wnioskowano o reorganizację Działu 

Technicznego. 
11. Opracowano projekty do funduszu partypacyjnego. 

 
Ponad to Komisja na swoich posiedzeniach dokonywała opiniowania i przygotowania materiałów 
przedkładanych przez Administrację Osiedla na posiedzenia Rady Osiedla oraz przedstawiała 
własne wnioski będące w zakresie działania GZM na Radę Osiedla. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji GZM 
 
 
    Bogusław Dziewulski 


