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REGULAMIN 
szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia i finansowania 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Lubinie działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej, mającej na celu upowszechnianie oświaty, 
sportu, turystyki i rekreacji, rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz 
organizowanie czasu wolnego. 

2. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna – zwana w dalszej treści 
niniejszego regulaminu „działalnością społeczno – wychowawczą” (w skrócie SW)  
prowadzona jest przez organy Spółdzielni poprzez: 
� inicjowanie okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze 

otwartym, 
� dofinansowanie imprez rekreacyjno- sportowych, 
� dofinansowanie działalności prowadzonej przez jednostki oświatowe. 

3. Uprawnionymi do korzystania z działalności SW są członkowie Spółdzielni 
zamieszkali na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej wraz z członkami rodzin zamieszkującymi z nimi. 

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 
1)„Spółdzielni”- rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-   

Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie,  
2) „Radzie”- rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółdzielni, 
3) „Zarządzie”- rozumie się przez to Zarząd  Spółdzielni,  
4)„członku”- rozumie się przez to członka Spółdzielni, korzystającego  
     z działalności społeczno-kulturalnej, 
6) „Funduszu”- rozumie się przez to Fundusz Społeczno-Wychowawczy tworzony  
     w Spółdzielni w ciężar kosztów lokali mieszkalnych. 
 

§ 3 
1. Działalność społeczno-kulturalna Spółdzielni finansowana jest ze środków 

Funduszu Społeczno-Wychowawczego, 
2. Wysokość opłat pobieranych od uczestników korzystających z poszczególnych         

form działalności społeczno-kulturalnej ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni. 
3. Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mogą zostać 

zwolnione w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych 
formach działalności SW. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.  

 
§ 4 

1. Fundusz Społeczno – Wychowawczy tworzony jest: 
� z wpływów uzyskiwanych z opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni, 
� z wynajmu obiektów sportowych, 
�  z pozostałości niewykorzystanego funduszu SW w roku poprzedzającym. 
� z otrzymanych dotacji instytucji oświatowych oraz promujących kulturę 

fizyczną, sport i turystykę, 
� z otrzymanych darowizn i sponsoringu. 
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2.  Środki Funduszu Społeczno –Wychowawczego ewidencjonowane są na     

oddzielnym koncie Spółdzielni. 
§ 5 

1. Ze środków Funduszu pokrywane są koszty rzeczowe związane z działalnością  
SW. 

2. Koszty rzeczowe obejmują w szczególności: 
� usługi związane z organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w tym 

wycieczki krajoznawcze, 
� usługi związane z organizowaniem imprez kulturalno - oświatowych,  
� wspomaganie jednostek charytatywnych i opiekuńczych, 
� koszt zakupu nagród za udział w konkursach i zawodach organizowanych 

przez Spółdzielnię i jednostki oświatowe, 
� zakup sprzętu audiowizualnego i sportowego do prowadzenia zajęć 

programowych, 
� działalność świetlicy – klubu osiedlowego, 
� koszty remontów, konserwacji i eksploatacji obiektów sportowych i placów  

zabaw na osiedlu.    
§ 6. 

1. Podstawą wydatkowania środków funduszu społeczno-wychowawczego jest 
szczegółowy, roczny plan realizacji wydatków, opracowany przez Zarząd,  
a zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.   

2. Rozliczenie wydatków następuje na podstawie dokumentów z odniesieniem do 
pozycji planu realizacji wydatków, o którym mowa w ust. 1. Rozliczenie to ujęte 
jest w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za dany rok.  

3. Za prawidłową gospodarkę funduszem społeczno – wychowawczym 
odpowiedzialny jest  Zarząd Spółdzielni.  

 
§ 7 

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26-09-2012     
Uchwałą Nr 65/2012 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  
 
 
 
 


