
R E G U L A M I N

DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ

W OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Na  podstawie  Statutu  Ostrołęckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  §5  pkt  1  ust.  6  oraz
Ustawy  z  dnia  15.12.2000  r.  o  Spółdzielniach  Mieszkaniowych  określa  się  zasady
prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni.

§ 1

1. Działalność społeczna,  oświatowa i  kulturalna prowadzona jest  przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia może współdziałać w jej prowadzeniu na podstawie zawartych umów lub
porozumień z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi.

§ 2

1.  Celami  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej  prowadzonej  przez
Spółdzielnię są:

a/  kształtowanie  i  rozwój  zainteresowań  artystycznych,  kulturalnych,  technicznych  i
sportowych;

b/ organizowanie czasu wolnego;

c/ edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki;

d/ kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

e/ udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych oraz wypoczynku zimowym i
letnim;

f/ rozwijanie różnych form działalności kulturalnej i sportowej;

g/ tworzenie więzi miedzy członkami i integrowanie społeczności lokalnych w ramach
edukacji sportowej;

h/ Inspirowanie różnych form działań wynikających z potrzeb środowiska; i/

i/Prowadzenie działalności informacyjno - reklamowej; 

j/ Popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej;

2.  Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna realizowana jest poprzez:

- Klub LOKATOR :

a/ Stałe formy zajęć popołudniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 



b/ Imprezy o charakterze kameralnym.

- Imprezy sportowo - kulturalne na terenach zasobów OSM:

 a/Festyny osiedlowe;

b/ Rozgrywki turniejowe.

-  Wycieczki dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych.

-  Współuczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne placówki.

§ 3

1.  Działalność  społeczna,  oświatowa  i  kulturalna  prowadzona  jest  na  podstawie
rocznego planu rzeczowo - finansowego, sporządzonego przez Kierownika Działu.

2.  Plan,  o  którym  mowa,  jest  integralną  częścią  rocznego  planu  rzeczowo  -
finansowego Spółdzielni i zawiera zestawienie przewidywanych przychodów oraz
kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

3.  Plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej zatwierdza Rada Nadzorcza
na wniosek Zarządu Spółdzielni.

§ 4

1. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do:

a/ czynnego udziału w działalności kulturalno - oświatowej;

b/ zgłaszania wniosków w sprawach związanych z tą działalnością.

§ 5

1.  Działalność  społeczna,  oświatowa  i  kulturalna  dla  członków Spółdzielni  i  ich
rodzin może być prowadzona:

a/ nieodpłatnie,

b/ częściowo odpłatnie,

c/ odpłatnie w całości.

2.  Zasady odpłatności za korzystanie z form prowadzonej działalności ustala Zarząd
OSM.

§ 6

1. Z form prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej mogą korzystać :

a/ członkowie OSM oraz rodziny członów zamieszkujących wraz z nimi; 

b/ osoby nie będące członkami OSM a mieszkające w zasobach Spółdzielni;

 c/ inne osoby.



§ 7

1.  Pracownicy  oraz  inne  osoby  prowadzące  zajęcia  z  dziećmi  powinni  posiadać
odpowiednie predyspozycje oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi
zaświadczeniami.

2.  Za  szkody  wyrządzone  przez  osoby  niepełnoletnie  odpowiadają  ich  rodzice  lub
opiekunowie.

3.  Spółdzielnia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  na  terenie  placówki
rzeczy uczestników zajęć lub innych osób.

PODSTAWOWE  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  DZIAŁALNOŚCI  SPOŁECZNEJ,
OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ

§ 8

1.  Przychodami działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są:

a/opłaty członków Spółdzielni wg stawki uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
jako składnik opłaty eksploatacyjnej;

b/ środki z uzyskanych pożytków z działalności gospodarczej Spółdzielni;

c/  opłaty  za  wystawiane  przez  Spółdzielnię  zaświadczenia  dla  osób  nie  będących  jej
członkami;

d/ dobrowolne wpłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną dokonywane przez
członków Spółdzielni, instytucje, osoby fizyczne i prawne.

e/ wpłaty instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię
imprezach - jako częściowy zwrot poniesionych kosztów;

f/ wpłaty za wynajem pomieszczeń Klubu LOKATOR zgodnie z zatwierdzonymi stawkami;

g/ wpływy z odpłatności uczestników korzystających z w/w form działalności.

2.  Kosztami działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są:

a/  koszt  płac,  narzutów  na  płace  i  odpisów  obowiązkowych  od  płac  pracowników
zatrudnionych przy prowadzeniu tej działalności;

b/ koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń;

c/ koszty bhp, reklamy, przejazdów i transportu związanych z ta działalnością; d/ koszty

administracyjno - biurowe;

e/  koszty  zakupu  i  amortyzacji  sprzętu  oraz  urządzeń  stanowiących  wyposażenie

pomieszczeń do tej działalności;



f/  koszty  związane  z  prowadzeniem  zajęć  określonych  w  rocznym  planie  działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej.

§ 9

1. Placówka, w której prowadzona jest działalność społeczna, oświatowa i kulturalna musi
spełniać  określone  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  wymagania  techniczno  -
budowlane,  sanitarne,  bhp,  p.poż.  i  inne  przewidziane  dla  tego  typu  placówek,  a
szczególnie w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 10

Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Ostrołęckiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej w  dniu 22-10-2013 Uchwałą  nr 100  obowiązuje od dnia uchwalenia.
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