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REGULAMIN

tworzenia i wykorzystania funduszu społeczno-kulturalnego
Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska” w Gorlicach

Postanowienia ogólne
1.Spółdzielnia tworzy fundusz społeczno-kulturalny celem zaspokajania społecznych,
opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych oraz rekreacyjnych potrzeb członków
j
Spółdzielni i ich rodzin.
I

Podstawa prawna:

I - ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2003
Nr 199 poz. 1948 z późń. zm.)
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 4
'
poz. 27 z późń. zm.),

- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Małopolska” w Gorlicach
2.Działalnośc' ta prowadzona jest w dwóch placówkach:
w klubie Jubilat położonym przy ulicy Kopernika 10 na Osiedlu Magdalena w
,

Gorlicach,

z

w klubie Harcówka położonym przy ulicy Hallera 2 na Osiedlu Korczak w

Gorlicach.
H.

i

Koszty działalności społeczno-kulturalnej
1.Wysokość kosztów działalności społeczno-kulturalnej jest określona w rocznym
planie działalności Spółdzielni, uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek
j
Zarządu Spółdzielni.

2.Koszty działalności społeczno-kulturalnej obejmują;
płace i narzuty na płace pracowników,
koszty świadczenia usług wg umowy o dzieło i umowy zlecenia,

odpis na ZFSS,
koszty utrzymania klubów: woda, gaz, energia elektryczna, wywóz nieczystości

podatek od nieruchomości,
opłata za wieczyste użytkowanie terenu,
rozmowy telefoniczne,
zakup sprzętu i urządzeń technicznych,
koszty konserwacji i drobnych remontów placówek, społeczno-kulturalnych,
ekwiwalenty za pranie odzieży pracowników,
koszty BHP wynikające z odrębnych przepisów dot. pracowników ,
koszty zakupu materiałów biurowych i dekoracyjnych,
koszty zakupu materiałów związanych z' bieżącą działalnością społeczno-kulturalną,
koszty związane z działalnością merytoryczną,
usługi związane ze specjalistycznym prowadzeniem zajęć dla dzieci oraz
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prowadzeniem imprez,

I

ø inne koszty niezbędne do funkcjonowania placówek.

Finansowanie' działalności społeczno-kulturalnej

in.

Spółdzielni. ,
Powyższa działalność finansowana jest z funduszu społeczno-kulturalnego tworzonego
z wpłat członków Spółdzielni, których wysokość ustala Rada Nadzorcza na wniosek
`
Zarządu.

Pozostałe źródła tworzenia funduszu stanowią:

'

' opłaty za korzystnie z .działalności klubów przez właścicieli lokali nie będących

członkami Spółdzielni,
o wynajem pomieszczeń (wybory, wesela, przyjęcia itp),
ø wpłaty związane z uczestnictwem w imprezach i akcjach, stanowiących całkowitą lub
częściową refundację kosztów,

ø dotacje ze środków'pozaspółdzielczych,
- wpływy innych środków.

ry.

Określenie działalności

odpłatnej

placówek

społeczno- '

kulturalnych.

DJ
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1.Placówki społeczno-kulturalne mogą prowadzić następujące rodzaje działalności
odpłatnej:
imprezy rozrywkowe,
kiermasze, giełdy,
wypożyczanie sprzętu sportowego,
wynajem lokali i pomieszczeń.
Zarząd Spółdzielni ustala zasady odpłatności Xi zatwierdza stawki za poszczególne
rodzaje świadczeń.
Dopuszcza się nieodpłatne korzystanie z placówek społeczno-kulturalnych
Spółdzielni dla organizacji, które prowadzić będą na rzecz mieszkańców Spółdzielni
grupowe lub indywidualne formy dokształcania i zaspokajania potrzeb kulturalnych,
`
sportowych, rekreacyjnych itp.
4. Zasady działalności o której mowa w punkcie 3 ustala każdorazowo Zarząd
Spółdzielni.

V.Niewykorzystany lub przekroczony
przechodzi na rok następny.
VI.

fundusz
`

danego

roku

Tracą moc dotychczasowe .unormowania zawarte w Regulaminie wykorzystania
funduszu społeczno-kulturalnego Spółdzielni z dnia 14 maja 1997 roku.

_3VII. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w'Gorlicach Nr 27/2004

z dnia 17 grudnia 2004 r i obowiązuje od dnia-l stycznia 2005 r.
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