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Regulamin  

działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej  

Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze 

 
§ 1 

 
1. Celem działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej jest zaspokojenie  
    potrzeb kulturalnych i oświatowych członków Spółdzielni i ich rodzin. 
2. Celem działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej jest zaspokojenie  
    potrzeb kulturalnych i oświatowych właścicieli lokali niebędących członkami  
    Spółdzielni jak również osób nie będących członkami Spółdzielni jeżeli  
    przysługują im własnościowe spółdzielcze prawa do lokali,  a także  
    członkom rodzin wspólnie z nimi zamieszkującym, jeżeli osoby te zawarły  
    ze Spółdzielnią umowę, w której uregulowane jest także korzystanie przez  
    zainteresowanych z takiej działalności. Działalność Spółdzielni na rzecz  
    tych osób jest odpłatna.  
 

§ 2 
 

1. Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna Spółdzielni może być  
    prowadzona zarówno przez Klub „ GRYMAS" , jak i poprzez zlecenie  
    prowadzenia niektórych form tej działalności osobom i podmiotom  
    zewnętrznym przy zachowaniu nadzoru merytorycznego Kierownika klubu            
    „GRYMAS" za zgodą Zarządu. 
2. Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna  prowadzona jest na bazie klubu  
     osiedlowego lub innych obiektów społeczno - wychowawczych znajdujących się na  
     osiedlach. 
3.  W zakres bieżącej działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej wchodzi: 
     a)  organizowanie zajęć w stałych sekcjach zainteresowań, 
     b)  organizowanie imprez plenerowych na terenie Spółdzielni, 
     c)  propagowanie kultury fizycznej i turystyki, 
     d)  utrzymywanie amatorskich zespołów artystycznych, 
     e)  organizowanie wypoczynku oraz opieki nad dziećmi w ramach akcji „Zima w  
           mieście" i „Lato w mieście” , 
     f)  finansowanie nagród rzeczowych w różnych konkursach, 
     g)  utrzymanie wyposażenia i ponoszenie kosztów eksploatacji urządzeń i   
          inwentarza w placówkach o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu. 
4.  Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna obejmuje również: 
     a) działalność sportową /zakup sprzętu sportowego, nagrody w turniejach  
         sportowych , wynagrodzenie trenerów itp./, 
      b) przekazywanie dotacji na rzecz organizacji i instytucji prowadzących      
        działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz mieszkańców  
          Spółdzielni   –  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 
      c) dofinansowanie do konserwacji i modernizacji obiektów sportowych  
           znajdujących  się na ternie Spółdzielni. 
 

§ 3 
 

Przychodami działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej są: 
1. kwoty wnoszone przez członków w miesięcznych  opłatach  za używanie    
    lokali w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej, 
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2. opłaty wnoszone przez właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni jak  
     również przez osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują im  
     własnościowe spółdzielcze prawa do lokali,  uiszczane na warunkach postanowień  
     umów łączących te osoby ze Spółdzielnią. Wysokość opłat określa uchwała Rady  
     Nadzorczej, co zostanie uregulowane dodatkowo w treści umów, 
3. opłaty od uczestników zajęć za usługi świadczone w ramach prowadzonej  
     działalności,  
4. opłaty za wynajem pomieszczeń klubu oraz innych obiektów Spółdzielni pobierane  
    od osób i podmiotów prowadzących w tych pomieszczeniach działalność o profilu  
     społecznym i oświatowo - kulturalnym, 
5. dotacje na realizację projektów i imprez przyznawane przez organizacje rządowe i  
     pozarządowe, 
6. darowizny od osób fizycznych i prawnych przeznaczane są na tę działalność, 
7. inne źródła określone odrębnymi przepisami. 
 

§ 4 
 

Wysokość opłat, o których mowa w  § 3 Regulaminu ust. 3 i 4 Regulaminu 
ustala Zarząd Spółdzielni, biorąc pod uwagę:  
a) konieczność pokrycia kosztów zmiennych koniecznych do poniesienia w  
     związku ze świadczonymi usługami, 
b) konieczność zapewnienia dostępności usług kulturalnych i oświatowych  dla    
    członków Spółdzielni i ich rodzin oraz dla właścicieli lokali niebędących  
     członkami Spółdzielni i ich rodzin jak również dla osób nie będących członkami     
     Spółdzielni, którym przysługują im własnościowe spółdzielcze prawa do lokali i ich  
     rodzin,  na których rzecz odpłatnie Spółdzielnia świadczy usługi. 
  

§ 5 

 
Ustala się następujące formy opłat, o których mowa w § 3 pkt 4 Regulaminu: 
1. opłaty miesięczne zgodne ze Statutem Spółdzielni, 
2. opłaty jednorazowe za udział w imprezach okazjonalnych. 
 

§ 6 
 

Przychody określone w § 3 przeznaczane są w całości na finansowanie działalności 
społecznej i oświatowo - kulturalnej, w tym także na działalność związaną z 
krzewieniem kultury fizycznej i sportu.  
 

§ 7 
Plan przychodów i kosztów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej jest 
corocznie uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

§ 8 
Nadwyżka przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami w 
działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej zwiększa odpowiednio koszty 
lub przychody tej działalności w roku następnym. 
 

§ 9 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin 
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 grudnia 2004r. uchwałą     
Nr 65/2004. 

3. Regulamin    został    zatwierdzony    na   posiedzeniu    Rady Nadzorczej w 
dniu   27 lipca 2011 roku, uchwała Nr 21/2011. 

 


