
R E G U L A M I N
 działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej

 w klubach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podstawa Prawne:

1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119/2003 z późniejszymi
zmianami)

2. Statut Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Działalność społeczna i oświatowo - kulturalna prowadzona jest w 3-ch klubach osiedlowych tj.:

a) w Klubie "Kalinówka"

b) w Klubie "Rudna"

c) w Klubie "Ziemowit".

2. Działalność społeczna i oświatowo - kulturalna w klubach prowadzona jest w oparciu o roczne
plany pracy poszczególnych klubów ustalane wspólnie z Radą Osiedla a zatwierdzane przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni.

§ 2

1. Celem działalności klubów jest zaspokajanie potrzeb społecznych i oświatowo - kulturalnych
członków Spółdzielni i ich rodzin.

2. Zadaniem klubów jest :

a) rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań kulturalnych członków Spółdzielni i ich rodzin
przez poszukiwanie i realizowanie ciekawych inicjatyw zmierzających do uatrakcyjnienia form
działalności klubów,

b) upowszechnianie różnych dziedzin sztuki jak : muzyka, plastyka, teatr, film itp.

c) kształtowanie właściwych postaw społecznych i wrażliwości estetycznej,

d) angażowanie członków i ich rodzin do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym osiedli
spółdzielczych.

§ 3

1. Z pomieszczeń i urządzeń klubów mają prawo korzystać członkowie Spółdzielni i ich rodziny, a
odpłatnie pozostali mieszkańcy osiedli mieszkaniowych.

2. Członkowie i pozostałe osoby przebywające w klubie zobowiązane są do kulturalnego zachowania,
poszanowania mienia oraz do zachowania czystości, porządku i bezpieczeństwa.

3. Spółdzielcy oraz organy spółdzielni mają prawo zgłaszania propozycji odnośnie działalności i
zamierzeń klubu.

4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w salach klubowych wstęp na niektóre organizowane imprezy
może być realizowany poprzez zaproszenia, które wydaje kierownik klubu.

§ 4

1. Kluby są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach :

a) Klub "Kalinówka" - od 1300-1800

b) Klub "Rudna" i "Ziemowit" - od 1300-1900.



2. W okresie wakacji, ferii zimowych i świątecznych kluby są czynne :

a) Klub "Kalinówka" - od 1000-1500

b) Klub "Rudna" - od 1000-1600

c) Klub "Ziemowit" - od 900-1500.

3. Natomiast o imprezach organizowanych w soboty lub niedziele członkowie informowani są poprzez
wywieszenie ogłoszeń w klubie oraz na stronie internetowej spółdzielni www.ssm.smsnet.pl.

§ 5

1. Uczestnicy zajęć i inne osoby przebywające na terenie placówki ponoszą odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez nich w jej mieniu i w mieniu osób trzecich.

2. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie placówki mienie

uczestników zajęć lub innych osób.

II. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKA KLUBU

§ 6

1. Kierownik klubu odpowiada za całokształt prowadzonej w nim działalności, a także za mienie i
sprzęt stanowiący wyposażenie klubu.

2. Kierownik klubu odpowiada za prawidłową organizację i przebieg zajęć w klubie, dba o właściwą
atmosferę i bezpieczeństwo zajęć oraz imprez.

3. Kierownik klubu zobowiązany jest do eksponowania w widocznym miejscu w klubie oraz na
osiedlach mieszkaniowych, jak również na stronie internetowej spółdzielni, wszelkich informacji i
zawiadomień o działalności klubu, a przede wszystkim harmonogramu zajęć klubowych, planu
działalności i zamierzeń klubowych na najbliższy okres, informacji o zbliżających się akcjach i
imprezach.

4. Kierownik klubu odpowiedzialny jest za stworzenie właściwych warunków pracy zgodnie z
przepisami BHP i p.poż.

5. Kierownik klubu podejmuje decyzje zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami określonymi w
zakresie czynności.

6. Kierownik klubu upoważniony jest do posługiwania się pieczęcią nagłówkową i imienną zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami.

7. Nadzór i kontrolę nad działalnością kierownika klubu sprawuje kierownik danej administracji.
8. KOSZTY I PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO -

KULTURALNEJ

§ 7

1. Do kosztów prowadzenia działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej zalicza się:

a) koszty wynagrodzeń i honorariów instruktorów, wykładowców i innych osób bezpośrednio
zaangażowanych w realizację przedsięwzięć społecznych, oświatowych lub kulturalnych,

b) koszty związane z prowadzeniem zajęć, organizacją imprez oraz prowadzeniem innej
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej organizowanej przez kluby wymienione § 1 pkt 1,

c) koszty wynagrodzeń wraz z narzutami dotyczące pracowników klubów,

d) koszty związane z bezpośrednią eksploatacją placówek, w wysokości odpowiadającej
faktycznemu zużyciu lub w części równoważnej powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia
działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej,

e) koszty usług telekomunikacyjnych,

f) koszty usług transportowych,



g) koszty zakupu, napraw i amortyzacji sprzętu oraz urządzeń stanowiących wyposażenie
klubów,

h) inne wydatki niezbędne do prowadzenia działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej,

2. Do przychodów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej zaliczane są:

a) wpływy z comiesięcznych wpłat członków Spółdzielni na działalność społeczną i oświatowo -
kulturalną ujęte w opłatach eksploatacyjnych jako odpis na tę działalność,

b) jednorazowa opłata wnoszona na podstawie § 9 pkt 3 "Regulaminu ustanawiania praw
wynajmowania i ustalania opłat za lokale użytkowe i dzierżawę terenu",

c) wpływy z tytułu opłat pobieranych od uczestników zajęć organizowanych przez kluby,

d) wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń znajdujących się w klubach - stawki
wynajmu ustalane są przez Zarząd Spółdzielni,

e) dotacje, refundacje kosztów lub inne wpływy finansowe od instytucji lub organizacji
przekazywane z tytułu udziału w organizowaniu i/lub finansowaniu wspólnych przedsięwzięć
kulturalnych, oświatowych lub wychowawczych,

f) darowizny instytucji lub organizacji przekazywane na konkretny cel związany z rozwojem,
wyposażeniem placówek,

g) inne wpływy.

§ 8

1. Zmiany planu działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej w trakcie jego realizacji, nie
wpływające na wysokość wydatków, wymagają tylko akceptacji Zarządu Spółdzielni.

2. Zwiększenie wydatków na działalność społeczną i oświatowo - kulturalną może nastąpić na
wniosek Zarządu, w trybie korekty planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na dany rok, przez
Radę Nadzorczą.

3. Nadwyżka przychodów nad kosztami w działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej zwiększa
odpowiednio przychody tej działalności w roku następnym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 79/2014 w dniu
19.09.2014 r. i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

2. Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla wszystkich członków Spółdzielni i innych uczestników
zajęć przebywających w klubach Spółdzielni.

3. Z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu traci moc Regulamin działalności społecznej i
oświatowo - kulturalnej z dnia 30.11.2005 r.


