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REGULAMIN KLUBU SENIORA ,,WRZOS’’ 

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen J. Hallera 13 

 

 Podstawą prowadzenia działalności  Klubu Seniora  ,,Wrzos” jest Uchwała  

nr. 2 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków OSM z dnia 29 listopada 

2007 r. w sprawie kontynuowania przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową  

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz 

zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska szczególnie osób starszych,  

będących członkami OSM, a w drodze wyjątku osób spoza zasobów OSM. 

1.2. Członkiem Klubu Seniora WRZOS może być osoba, która jest emerytem lub 

rencistą i nie jest członkiem innych klubów seniora.  

1.3. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu zobowiązana jest wypełnić  

deklarację uczestnictwa i odbyć 6-miesięczny okres próbny. 

1.4. Finansowanie działalności Klubu jest realizowane w ramach:  

a)  opłat na działalność społeczną, oświatową i kulturalną  Ostrołęckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą Ostrołęckiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w corocznie uchwalanych planach finansowo- 

gospodarczych;                                                                         

b) wnoszonej kwartalnej składki członkowskiej w wysokości 15 zł oraz opłaty 

dodatkowej w wysokości 6 zł na kwartał, przeznaczonej na prace porządkowe 

pomieszczeń Klubu po spotkaniach;                                                     

c) opłat jednorazowych za udział w spotkaniach  osób niebędących członkami Klubu 

w wysokości 6 zł  oraz dodatkowo 1 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe 

pomieszczeń Klubu po spotkaniach;                                                    

d) wpłat typu sponsorskiego i innych. 

1.5. Ze środków określonych w punkcie 1.4.a) pokrywane są koszty  eksploatacyjne 

pomieszczeń Klubu oraz jego wyposażenie.    
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1.6. Siedzibą Klubu jest Świetlica Klubu ,,LOKATOR’’ w budynku Ostrołęckiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce. 

1.7. Praca w Klubie na rzecz jego członków  prowadzona jest w ramach Rocznego 

Planu Pracy Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM. 

1.8. Klub Seniora jest merytorycznie i organizacyjnie podległy Kierownikowi 

Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM. 

1.9. Majątek ruchomy Klubu stanowi majątek spółdzielni i powinien być 

użytkowany w siedzibie Klubu. 

 

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA 

2.1. Klub Seniora prowadzi działalność integracyjną, kulturalną i turystyczną, 

obejmującą w szczególności organizowanie: 

a) wieczorków towarzysko-tanecznych; 

b) prelekcji i spotkań autorskich; 

c) wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych; 

d) spotkań okolicznościowych. 

2.2. Klub może współpracować z instytucjami miejskimi (Urząd Miasta,  

Ostrołęckim Centrum Kultury, Klub ,,Oczko”), Związkiem Rencistów, Emerytów  

i Inwalidów oraz innymi Klubami Seniora. 

 

3. WŁADZE KLUBU SENIORA  

 Nadzór nad Klubem sprawuje Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

reprezentowana przez Kierownika Działu Społecznego, Oświatowego  

i Kulturalnego, będącego jednocześnie Kierownikiem Klubu Seniora ,,Wrzos”.  

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez komisję stałą 

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi kontroluje zgodność działalności Klubu 

pod względem merytorycznym i finansowym Klubu, z przyjętym na dany rok 

programem działalności.    

3.1. Organizatorem bieżącej działalności Klubu oprócz Kierownika Działu 

Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego  jest 4-osobowy Zarząd Klubu, 

składający się z wybranych spośród siebie: 

 Skarbnika (zajmującego się pobieraniem składek kwartalnych oraz kontrolą nad 

ich właściwym wydatkowaniem), 
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 Kierownika Artystycznego (zajmującego się opracowywaniem i realizacją 

programów artystycznych na spotkania okolicznościowe, prowadzącego nadzór 

nad działalnością chóru seniorów),  

 Kierownika Organizacyjnego (zajmującego się prowadzeniem kroniki Klubu, 

kontrolą i uzupełnianiem zaopatrzenia - środki czystości, kawa, herbata, cukier 

itd., nadzorem nad wyznaczonymi pomieszczeniami Klubu „LOKATOR” 

oraz dysponowaniem do nich kluczami), 

 Kierownika Technicznego (wspierającego działalność Kierownika 

Organizacyjnego, w szczególności przed imprezami okolicznościowymi, 

kontrola i nadzór nad porządkiem w świetlicy Klubu ,,LOKATOR’’, w trakcie  

i po spotkaniach seniorów oraz  nad osobami dyżurującymi).  

3.2. Zarząd Klubu Seniora jest wybierany na kadencję ciągłą, aż do odwołania lub 

rezygnacji w drodze wyborów jawnych zwykłą większością głosów.  

 

4. DO OBOWIAZKÓW ZARZĄDU KLUBU NALEŻY 

1) opracowywanie kalendarza imprez, a następnie przedkładanie go Kierownikowi 

Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego oraz Zarządowi Spółdzielni 

celem włączenia go do planu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni; 

2) realizacja kalendarza imprez godnie z zatwierdzonym planem; 

 

3) prowadzenie (na podstawie deklaracji, o których mowa w pkt. 1.3. listy członków 

Klubu Seniora oraz jej bieżące aktualizowanie;  

 

4) sporządzanie list obecności osób uczestniczących w spotkaniach  

i uroczystościach okolicznościowych; 

 

5) ustalenie dni i godzin działania Klubu w porozumieniem z kierownikiem Działu 

Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego oraz podanie ich do publicznej 

wiadomości; 

 

6) rozważne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi  

na działalność Klubu; 

 

7) informowanie członków Klubu o organizowanych imprezach i realizowanych 

zakupach; 

 

8) wyznaczanie osób dyżurujących podczas spotkań członków Klubu; 
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9) odpowiedzialność za niepogorszenie stanu technicznego pomieszczeń  

i wyposażenia oraz bezpieczeństwo użytkowników podczas spotkań 

członków Klubu Seniora „Wrzos” odbywających się w Klubie 

„LOKATOR”; 

 

10) odpowiedzialność za klucze do pomieszczeń Klubu „LOKATOR” w celu 

realizacji spotkań Klubu Seniora „Wrzos”, przekazane przez Kierownika 

Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego, który może udostępnić 

wyznaczone pomieszczenia Klubu „LOKATOR” i klucze do tych 

pomieszczeń Członkowi Zarządu Klubu Seniora ,,Wrzos” – Kierownikowi 

Organizacyjnemu.  

Każdorazowo, po odbytym spotkaniu, osoba odpowiedzialna za klucze  

i pomieszczenia osobiście zdaje i przekazuje je Kierownikowi Działu 

Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego. 

 

5. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA 

5.1.Utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu 

,,LOKATOR’’ OSM  oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem. 

 

5.2.Należyte wypełnianie obowiązków przez osoby dyżurujące. 

 

5.3.Osoby dyżurujące mają za zadanie dbać o ład i porządek oraz sprawować pieczę 

nad przebiegiem spotkania. 

 

5.4.Uiszczanie składki kwartalnej  i opłat dodatkowych  określonych w pkt.1.4 ppkt 

b. Uchylanie się od opłat przez okres dłuższy niż 3 miesiące skutkuje skreśleniem  

z listy członków Klubu.  

 

5.5. Pozostawienie pomieszczeń Klubu ,,LOKATOR’’ po spotkaniu w stanie nie 

gorszym od przyjętego.  

 

5.6. Po spotkaniach okolicznościowych pranie obrusów we własnym zakresie  

(kolejność osób wg. listy). 

 

5.7.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego podczas uczestnictwa  

w działalności Klubu. 

 

5.8. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu. 
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5.9.Przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

5.10.Przestrzeganie zasad Regulaminu Klubu Seniora . 

5.11.Członek Klubu ma prawo zaprosić do Klubu osobę bliską lub zaprzyjaźnioną, 

jednak prawo przebywania w pomieszczeniach Klubu mają w pierwszej kolejności 

członkowie Klubu, w następnej zaś osoby bliskie i zaprzyjaźnione. 

 

5.12. Członkowie Klubu mają prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń 

Klubu ,,LOKATOR’’ podczas zorganizowanych spotkań (media, CO, prąd). 

 

5.13. Członkowie Klubu maja prawo do uczestnictwa we wszelkich wycieczkach, 

warsztatach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Kierownika 

Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego oraz Zarząd Klubu po 

wcześniejszym zapisie. 

 

6. Regulamin Klubu Seniora ,,Wrzos” został zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą Nr 34 /11 /2018  

z dnia  27. 11. 2018 r.  i obowiązuje od dnia  01.01.2019 r. 

 

7. Z dniem w wejście niniejszego regulaminu Regulamin Klubu Seniora 

,,Wrzos” uchyla się obowiązywanie regulaminu z dnia 01.01.2016 r., 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

uchwałą Nr 49/10/2015 z dnia 28.10.2015 r.   
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KLUB SENIORA ,,WRZOS” 

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Gen. J. Hallera 13 

 

DEKLARACJA nr.......... 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………….... 

(imię i nazwisko) 

 

Zamieszkała/y 

…………………………………………………….......……………............ 

(adres) 

 

numer telefonu ………………………………………………… 

  

niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu Seniora ,,Wrzos”  działającego przy     

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  i jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałem/am  się z regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień. 

                                                                             

                                                                                                    

……………..…………………… 

                                                                                (podpis) 

 

 


