KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W BIELSKU-BIAŁEJ
REGULAMIN
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
OŚWIATOWEGO I KULTURALNEGO
I. PODSTAWA PRAWNA
§1
1. Podstawę prawną prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej stanowi:
1) Ustawa z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity:
Dz.U z 2013 poz.1222 z dnia 17.10.2013r. z późniejszymi zmianami);
2) Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z
2016 poz. 21 z dnia 07.01.2016 r. z późniejszymi zmianami);
3) Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
4) Uchwała nr 9/2017 Walnego Zgromadzenia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 10.06.2017r;
5) Niniejszy Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Spółdzielnia /KSM - Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej;
2) Regulamin
- Regulamin Funduszu Społecznego, Oświatowego
i Kulturalnego;
3) Rada Nadzorcza
- Rada Nadzorcza Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
4) Zarząd Spółdzielni - Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
5) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Członków Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej;
6) Uczestnik
- Osoba biorąca udział w działalności Społecznej, Oświatowej
i Kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię;
7) Działalność SOiK
- Działalność Społeczna Oświatowa i Kulturalna prowadzona
przez KSM;
8) Klub
- Osiedlowy Klub „KARPATEK” przy ul. Klemensa Matusiaka
3 w Bielsku-Białej.

§3

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia i finansowania w
Spółdzielni działalności SOiK, mającej na celu zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży i
osób dorosłych w zakresie upowszechniania oświaty, sportu, turystyki i rekreacji,
rozbudzania zainteresowań artystycznych oraz organizowania czasu wolnego.
2. Działalność SOiK, prowadzona jest w Osiedlowym Klubie „KARPATEK” przy ul.
Klemensa Matusiaka 3 w Bielsku-Białej.
3. Dla przedmiotowej działalności wykorzystywane są także istniejące na osiedlu obiekty
sportowo-rekreacyjne.
§4
1. Podstawowym celem działalności SOiK jest realizowanie zadań statutowych Spółdzielni
poprzez zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców osiedla oraz
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, stymulowanie
procesów integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców Spółdzielni.

§5
1. Uprawnionymi do korzystania z działalności SOiK są:
1) członkowie Spółdzielni wraz z osobami, pozostającymi we wspólnym gospodarstwie
domowym, uczestniczący w kosztach związanych z działalnością SOiK poprzez
uiszczanie opłaty na fundusz społeczny, oświatowy i kulturalny;
2) właściciele lokali nie będący członkami KSM oraz osoby nie będące członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, na
podstawie indywidualnych umów zawieranych ze Spółdzielnią i na zasadach
odpłatności.
2. Wysokości odpłatności, o której mowa w ust. 1 pkt 1) ustala Rada Nadzorcza w formie
uchwały.
3. Forma działalności SOiK może być:
1) nieodpłatna;
2) częściowo płatna;
3) całkowicie płatna.

III. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ
I KULTURALNEJ

§6
1. Działalność SOiK Spółdzielni stanowi wyodrębnioną część działalności innej niż
gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
2. Realizację przedmiotowej działalności winny cechować: wysoki poziom organizacyjny
i merytoryczny.
3. Za realizację całokształtu zadań Spółdzielni w zakresie działalności SOiK bezpośrednio
odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Zarząd Spółdzielni.
§7
1. Działalność SOiK prowadzona jest na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego,
zawierającego zestawienia przewidywanych przychodów oraz kosztów przedmiotowej
działalności, a także planowanych do realizacji przyszłych zadań z podziałem na formy
działalności.
2. Roczny plan działalności SOiK uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni
wraz z planem gospodarczym Spółdzielni na dany rok.
3. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego istotnych zmian, mających
wpływ na wysokość kosztów przedmiotowej działalności, Rada Nadzorcza na wniosek
Zarządu dokonuje korekty planu rzeczowo-finansowego w całości lub w części.

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU
§8
1. Klub musi spełniać określone ogólnie obowiązującymi przepisami wymagania
techniczno-budowlane, sanitarne, bhp, p.poż. oraz inne przewidziane dla tego rodzaju
wykonywanej działalności.
2. Godziny pracy Klubu ustala Zarząd z możliwością korygowania ich w trakcie roku
kalendarzowego.
§9
1. Uczestnikami zajęć w zależności od charakteru zajęć mogą być dzieci, młodzież oraz
osoby dorosłe i seniorzy. Dzieci do lat 6 mogą przebywać w Klubie tylko pod opieką
rodziców bądź opiekunów.
§ 10
1. Szczegółowe zasady korzystania z Klubu określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd
Spółdzielni.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Klubu, przepisów BHP
oraz przepisów p.poż.
3. Osoby przebywające w Klubie zobowiązane są do zachowania porządku, dbania o
wyposażenie Klubu oraz przestrzegania poleceń osoby zarządzającej Klubem oraz osób
prowadzących zajęcia.
4. Uczestnicy zajęć uprawnieni są do korzystania, we właściwy sposób, z proponowanych
przez Klub form zajęć pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia.
5. Osoby przebywające na terenie Klubu ponoszą odpowiedzialność za straty i zniszczenia
mienia, których są sprawcą.
6. Uczestnicy obowiązani są na bieżąco regulować ewentualne zobowiązania finansowe,
wynikające z korzystania z działalności SOiK.
7. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub
opiekunowie.
8. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Klubu rzeczy
uczestników.
9. Zarząd Spółdzielni ma prawo ustalić zasady porządkowe, obowiązujące na terenie Klubu,
do których wszyscy uczestnicy zajęć są obowiązani się stosować.
§ 11
1. Uczestnik Klubu ma prawo do:
1) korzystania we właściwy sposób z proponowanych przez Klub form zajęć pod
nadzorem osoby prowadzącej zajęcia;
2) brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych przez Osiedlowy Klub
„KARPATEK”
3) opieki wychowawczej podczas pobytu w Klubie zapewniającej bezpieczeństwo oraz
poszanowanie jego godności osobistej;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prowadzonych w Klubie
zajęć;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukcesów;
6) pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań;

7) wpływania na życie Klubu przez działalność społeczną na jego rzecz;
8) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością SOiK;

9) wnioskowania o wprowadzanie nowych form zajęć lub rozwiązań organizacyjnych
dotyczących funkcjonowania Klubu.

§ 12
1. Postanowienia zawarte od § 10 do § 11 winny zostać wywieszone na widocznym miejscu
realizującym działalność społeczną, oświatową i kulturalną Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ
I KULTURALNEJ
§ 13
1. Źródłem finansowania działalności SOiK są:
1) opłaty członków Spółdzielni na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem
działalności SOiK;
2) opłaty od osób niebędących członkami Spółdzielni za korzystanie z przedmiotowej
działalności;
3) przychody z tytułu wynajmowania pomieszczeń Spółdzielni przeznaczonych do
prowadzenia przedmiotowej działalności;
4) uzyskane przychody z przedmiotowej działalności , np. z opłat za niektóre rodzaje
usług;
5) przychody z własnej działalności gospodarczej SOiK;
6) dotacje i dofinansowania ze źródeł zewnętrznych;
7) dobrowolne wpłaty i darowizny wniesione z przeznaczeniem na finansowanie
przedmiotowej działalności;
8) uzyskane środki w wyniku podziału nadwyżki bilansowej powstałej z innych tytułów
niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni tak stanowi.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 pkt 4) ustala Zarząd, na podstawie preliminarza
kosztów. Wysokość tych opłat dla członków Spółdzielni jest ustalana na zasadach
preferencyjnych, z uwzględnieniem faktu, że wnoszą oni opłaty, o których mowa w ust. 1
pkt. 1).

§14
1. Kosztami działalności SOiK są:
1) koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń wykonywania przedmiotowej
działalności;
2) umorzenie środków trwałych związanych z przedmiotową działalnością;

3) koszty administracyjno-biurowe dotyczące wykonywanej działalności SOiK;
4) koszty reklamy, przejazdów i transportu dot. przedmiotowej działalności;
5) koszty zakupu sprzętu oraz urządzeń związanych z wykonywaniem przedmiotowej
działalności;
6) koszty związane z prowadzeniem zajęć określonych w rocznym planie przedmiotowej
działalności, m.in.:
• koszty osobowe;
• organizacja imprez, kół zainteresowań, klubów seniora;
• drobne nagrody rzeczowe;
7) pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności SOiK.
§ 15
1. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami funduszu działalności SOiK zwiększa lub
zmniejsza saldo funduszu działalności SOiK roku następnego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w sprawach nietypowych
decyduje Zarząd, przyjmując indywidualny charakter rozpatrywania danego zagadnienia.
§ 17
2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej dnia 31.08.2017 r. Uchwałą nr 77RN/8/2017 r. z mocą obowiązującą od
dnia 01.01.2018 r.

