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Regulamin działalności społecznej kulturalnej i  oświatowej  w 

S.M. „Ustronie” 

§1 

Zgodnie z art. 4,ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych  

( tekst jednolity DZ.U. z 2003 nr 119, poz. 1116 z późn. zm. ) podstawę prawną 

prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 

stanowi § 5  pkt 8 Statutu Spółdzielni oraz uchwała Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu Nr 53 z dnia 27.06.2008r. dot. 

wyrażenia zgody na dalsze prowadzenie przez S.M „Ustronie” działalności 

społecznej, oświatowej i kulturalnej i uczestniczenie przez członków w kosztach 

związanych z prowadzeniem tej działalności. 

§1
1
  

1. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ustronie” jest prowadzona w celu integracji oraz organizacji czasu wolnego 

mieszkańców osiedla, członków Spółdzielni i ich rodzin. 

2. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna jest prowadzona w 

pomieszczeniach klubu, świetlic na poszczególnych jednostkach mieszkaniowych 

oraz na terenach Spółdzielni.  

3. Uprawnionymi do korzystania z przedmiotowej działalności są członkowie 

Spółdzielni zamieszkali na terenie zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię oraz 

członkowie ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujący. 

4. Pozostałe osoby mogą korzystać z przedmiotowej działalności odpłatnie, na 

zasadach określonych w zawartej ze Spółdzielnią umowie. 

5. Wysokości odpłatności, o której mowa w pkt. 4 ustala Zarząd Spółdzielni. 

§2 

1. Działalność społeczno - kulturalna polega na: 

a) organizowaniu środowiskowych imprez i akcji służących zaspokajaniu potrzeb 

członków Spółdzielni i ich rodzin poprzez działalność kulturalną, oświatową, 

sportową, rekreacyjną, opiekuńczą i socjoterapeutyczną.. 

b) utrzymywaniu placówek kulturalno-oświatowych 

-  Świetlica „Sputnik" ul.Gagarina 21/23 

- Świetlica „Kubuś" ul.Osiedlowa 28 

- Świetlica „Młodzik" ul.Świętokrzyska 25 

- Klub Osiedlowy „Ustronie” ul.Sandomierska 14 

c) współpracy z administracjami poszczególnych jednostek nad nadzorowaniem  

stanu technicznego placów zabaw, boisk sportowych Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ustronie" 



 2 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością społeczną, oświatową i kulturalną 

prowadzoną w ramach osiedla sprawuje kierownik działu społeczno -

kulturalnego.  

3. W ramach przedmiotowej działalności prowadzone są m.in. następujące formy:  

-zajęcia świetlicowe , 

-zespoły artystyczne, 

-koła zainteresowań, 

-zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

-organizacja wystaw. 

4. Pomieszczenia klubowe, w których prowadzona jest przedmiotowa działalność 

mogą być również wynajmowane organizacjom niezwiązanym bezpośrednio ze 

Spółdzielnią, w tym organizacjom społecznym, w celu zorganizowania spotkań i 

zajęć członków danej organizacji, na zasadach określonych w umowie między 

przedstawicielem organizacji a Spółdzielnią.  

§3 

Działalność kulturano-oświatowa finansowana jest z: 

1.  Wpłat członków Spółdzielni w wysokościach ustalonych przez Radę Nadzorczą 

corocznie w ramach stawki eksploatacyjnej. Wpłaty te stanowią  jeden ze 

składników przychodów eksploatacyjnych poszczególnych nieruchomości 

(gospodarka zasobami mieszkaniowymi). 

 2. Opłat wnoszonych przez osoby niebędące członkami Spółdzielni 
korzystające z przedmiotowej działalności na podstawie umowy zawartej 

ze Spółdzielnią- wysokość opłat ustala Zarząd Spółdzielni( pozostała, 

opodatkowana działalność ). 

3. Dofinansowania z części odpisu nadwyżki bilansowej( uzyskanej za rok 

poprzedni) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4.  Środków z funduszy państwowych przeznaczonych na rozwój kultury, oświaty, sportu 

i turystyki itp. przyznawanych przez terenowe organa administracji samorządowej, 

wpłat innych podmiotów z tytułu współudziału w organizowanych przez 

Spółdzielnię imprezach jako zwrot części poniesionych kosztów, 

5.  Dobrowolnych  wpłat dokonywanych na przedmiotową działalność przez  

członków Spółdzielni, instytucje, osoby fizyczne i prawne ( darowizny ) 

6. Opłat z tytułu uczestnictwa w imprezach i akcjach stanowiących całkowitą lub 

częściową refundację kosztów. 

7.  Opłat za korzystanie z lokali, pomieszczeń, urządzeń i usług społeczno –kulturalnych i 

oświatowych (pozostała działalność opodatkowana). 

8.   Innych źródeł 

§4 

1. Środki finansowe uzyskane na potrzeby działalności społecznej, oświatowej i 

kulturalnej przeznaczone są w szczególności na : 
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- koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń przeznaczonych na 

przedmiotową działalność i urządzeń tam znajdujących się  

- koszty osobowe 

- zakup wyposażenia  

- zakup niezbędnych artykułów do prowadzenia zajęć, 

- organizację imprez, drobne nagrody rzeczowe. 

2. Koszty działalności społeczno – kulturalnej i  oświatowej pokrywane są z przychodów 

tej działalności określonej w § 3  Regulaminu 

3. Koszty przedmiotowej działalności nie obciążają kosztów ogólnych zarządu 

oraz kosztów ogólnych administracji. 

4. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej nie podlegają 

obciążeniu narzutem kosztów ogólnych  zarządu.  

5. Preliminarz wydatków zatwierdza Rada Nadzorcza w rocznym planie finansowym po 

zaopiniowaniu przez Komisję kulturalno-oświatową Rady Nadzorczej. 

6. Zmiany planu działalności i finansowania w trakcie jego realizacji, wymagają 

każdorazowo akceptacji Rady Nadzorczej, po uzyskaniu opinii komisji społeczno – 

kulturalnej. 

§41 

1.  Wynik działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej składa sią z : 

a) Wyniku działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w ramach 

eksploatacji ( opłaty eksploatacyjne i przyporządkowane im koszty) 

b) Wyniku z pozostałej działalności działu społeczno – kulturalnego 

(opłaty za najem lokali, za uczestnictwo w zajęciach i inne oraz 

przyporządkowane tej działalności koszty). 

2. Wynik o którym mowa w ust1 pkt.a rozliczany jest w ramach wyniku 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi wraz z wynikami poszczególnych 

nieruchomości i podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

3.  Wynik o którym mowa w ust. 1 pkt.b rozliczany jest z wynikiem z pozostałej 

działalności Spółdzielni i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych. 

§5 

1. Place zabaw i boiska sportowe stanowią infrastrukturę nieruchomości 

mieszkalnych. 

2. Remonty placów zabaw i boisk sportowych finansowane są: 

- z  funduszu remontowego mienia ogólnego Spółdzielni i obciążają fundusz 

remontowy  danej jednostki na której znajdują się remontowane obiekty. 

3. Remonty placówek społeczno - kulturalnych finansowane są: 
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- ze stawki eksploatacyjnej na działalność  społeczną, oświatową i kulturalną, 

- z przychodów z pozostałej działalności działu społeczno –wychowawczego, 

- z przeznaczonej części zysku spółdzielni na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia 

i obciążają koszty działalności działu społeczno – kulturalnego. 

§6 

Konserwacja placówek społeczno - kulturalnych, placów zabaw i boisk sportowych 

finansowana jest z e stawki eksploatacyjnej, z tym że : 

- konserwacja placówek społeczno - kulturalnych finansowana jest z części stawki 

przeznaczonej na  działalność  społeczną, oświatową i kulturalną i obciąża koszty 

działu społeczno - kulturalnego, 

- Konserwacja placów zabaw i boisk sportowych finansowana jest z części stawki 

przeznaczonej na techniczne utrzymanie zasobów i obciąża koszty konserwacji 

poszczególnych nieruchomości na danej jednostce proporcjonalnie do powierzchni 

mieszkalnej, 

§7 

1. Za stan techniczny i porządkowy urządzeń, obiektów sportowych, placów zabaw, 

placów do gier sportowych i boisk - odpowiadają administracje jednostek, na terenie 

których są zlokalizowane poszczególne urządzenia lub obiekty. 

2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.02.2010r., 

uchwała nr 10 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Z tym dniem traci moc 

Regulamin działalności społecznej kulturalno- oświatowej  z 15.12. 2003r. 

 


