
                                                                                                                                                                      Projekt Załącznik do uchwały nr 20 /2009 

                                                                                                                                                           Rady Nadzorczej z dn. 28.09.2009r. 

 Regulamin 
prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie 
 

I. Podstawa prawna 

§ 1 
 

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na podstawie ustawy z dnia 
15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 
1116 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie. 

II. Zasady prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej  

§ 2 
 

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz jej  członków oraz 
osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub ich odrębną własność, a nie 
będących członkami Spółdzielni oraz dla pozostałych osób zamieszkujących w zasobach 
mieszkaniowych Spółdzielni.  

§ 3 
 

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona jest w róŜnorodnych formach np.  
imprez plenerowych, turniejów sportowych, wycieczek, wystaw, prelekcji spotkań 
pokoleniowych.       

§ 4 
1.   Rady  Osiedli     zajmują   się   planowaniem,   organizowaniem,    opracowaniem    wstępnego     
      preliminarza  kosztów  tej  działalności  na  dany  rok  i przedłoŜeniem  Zarządowi  Spółdzielni      
      projekt do akceptacji.  
2. Za prawidłową organizację działalności oraz zapewnienie środków finansowych na jej 

prowadzenie, w ramach zatwierdzonych planów gospodarczych, odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółdzielni.  

3.   Zarząd,  celem  sprawnego  planowania  i  realizowania  działalności   społecznej,   oświatowej                  
i  kulturalnej wyznacza pracownika działu samorządowo-organizacyjnego Spółdzielni, który tą 
działalność koordynuje.  

                                                   
                                                                  § 5 

 
1.   Działalność  społeczna, oświatowa i  kulturalna  prowadzona  jest  na boiskach  spółdzielczych             
      i placach zabaw, w świetlicach, na wynajętych kąpieliskach lub w innych obiektach.  
2.   Celem  organizacji  powyŜszej   działalności   Spółdzielnia   moŜe   wynajmować,   w   ramach  
      zatwierdzonych planów gospodarczych na dany rok za odpłatnością: 
      stoły, krzesła, ławy,  parasole,  scenę, urządzenia  higieniczno – sanitarne  oraz  inny potrzebny  
      sprzęt, 
      a takŜe zawierać umowy  z  zespołami estradowymi, solistami, trenerami, grupami sportowymi  
      i innymi podmiotami.  
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III. Źródła finansowania, kalkulacja kosztów i opłat za korzystanie z działalności    

społecznej, oświatowej i kulturalnej  
§ 6 

 
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna finansowana jest z: 
1)   poŜytków  uzyskiwanych  przez Spółdzielnię na  podstawie  uchwały Walnego  Zgromadzenia           
      w części dotyczących członków Spółdzielni, 
2)   darowizn  róŜnych  instytucji, osób  fizycznych i innych wpłat na w/w działalność, odpłatności  
      za wynajmowane świetlice i boiska, 
3)   wpłat   właścicieli   lokali   nie   będących   członkami   oraz   osób   nie   będących  członkami  
       Spółdzielni, którym  przysługują  spółdzielcze  własnościowe  prawa  do  lokali za korzystanie          
       z  róŜnych  form  działalności  społecznej,   oświatowej  i   kulturalnej   na   podstawie   umów  
       podpisanych ze Spółdzielnią, 
4)    wpłat indywidualnych odbiorców za korzystanie z w/w działalności. 

 
§ 7 

 
Przychody uzyskiwane z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej opodatkowane są na 
zasadach ogólnych. 

§ 8 
 

Zarząd Spółdzielni po otrzymaniu od Rad Osiedli harmonogramu imprez na dany rok wraz              
z preliminarzem kosztów organizacyjnych i planowanych nagród, dyplomów, wyróŜnień 
zatwierdza plan kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na dany rok. 

 
§ 9 

 
1.  Świetlice  osiedlowe,  boiska  mogą  być  wynajmowane  podmiotom  zewnętrznym  za   

     odpłatnością.  
2.  W oparciu o sporządzoną kalkulację przewidywanych kosztów Zarząd ustala: 
      a)   stawki za wynajem świetlic i boisk, 
      b)   stawki dla indywidualnych odbiorców za korzystanie z róŜnych form w/w działalności,  

 
§ 10 

 
Zarząd Spółdzielni składa sprawozdanie z powyŜszej działalności Radzie Nadzorczej za dany rok 
kalendarzowy. 
 
IV. Przepisy końcowe 
 

§ 11 
 
Zmiana zasad prowadzenia i finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,                  
o których mowa w § 98 ust 1 - 7 Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
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§ 12 

 
Regulamin   uchwalono   na   posiedzeniu   Rady   Nadzorczej   w    dniu  ..28.09.2009r.. (Uchwała 
nr..20/2009, Protokół nr..09/2009..). 

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodniczący Rady Nadzorczej 
            

         ................................                                                          …….………………………                
                   /ElŜbieta Czapik/                                                                       /Stanisław Duda/ 

 

 
 

 
 


