
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ,  OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU § 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" we Wrocławiu prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. § 2 Działalność, o której mowa w § 1 prowadzona jest przez służby pracownicze Spółdzielni oraz przez zlecenie prowadzenia niektórych form tej działalności osobom i podmiotom zewnętrznym, przy zachowaniu nadzoru merytorycznego pracowników Spółdzielni, a także Rady Nadzorczej i jej właściwej komisji. § 3 Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych członków spółdzielni i ich rodzin we wszystkich osiedlach spółdzielni. § 4 Zakresy i formy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są przystosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców osiedli. § 5 Celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest: 1) integracja mieszkańców osiedli, 2) aktywizacja członków i ich rodzin poprzez: a) kształtowanie i rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych, b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej i pomocy społecznej, c) organizacja czasu wolnego, d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych, wypoczynek zimowy i letni. § 6 Źródłem finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są: 



1  1) Środki pochodzące z podziału zysku bilansowego Spółdzielni na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia. 2) Opłaty członków Spółdzielni Mieszkaniowej według stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, jako składnik opłaty eksploatacyjnej, o ile Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę w tej sprawie, 3) Opłaty właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni w wysokości ustalonej w zawartych umowach, 4) Fundusze celowe na działalność kulturalną przekazane przez organy administracji samorządowej w formie dofinansowania, 5) Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach jako częściowy zwrot poniesionych kosztów, 6) Częściowa odpłatność mieszkańców za udział w zajęciach, kursach,      grupach zainteresowań i innych formach opiekuńczych, oświatowych       i kulturalnych, jako zwrot części poniesionych kosztów, § 7 Środki finansowe uzyskane na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną podlegają ewidencjonowaniu w systemie finansowo -księgowym Spółdzielni. § 8 Przychody określone w § 6 winny być przeznaczone na: 1) działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, kulturalno – rozrywkową i sportowo-rekreacyjną, 2) działalność klubów seniora, 3) osiedlowy wypoczynek w czasie ferii zimowych i przerwy letniej wakacyjnej, 4) pomoc dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, 5) organizacje imprez środowiskowych i okolicznościowych, 6) zakup niezbędnych materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań, 7) refundację nagród dla uczestników konkursów i turniejów, 8) prowadzenie różnorodnych form rekreacji, popularyzacji i prezentacji działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni, 



2   § 9 Wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność społeczną, kulturalną i oświatową odbywa się na podstawie decyzji Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji społeczno-kulturalnej Rady Nadzorczej lub w braku takiej komisji Rady Nadzorczej. §10 Nadwyżka przychodów z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej zwiększa odpowiednio koszty lub przychody działalności w roku następnym. § 11 Okresowe sprawozdania merytoryczno-finansowe z działalności społecznej i kulturalnej Zarząd Spółdzielni przedstawia Radzie Nadzorczej.       § 12 Tryb i sposób realizacji planów działalności nadzoruje Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej.      § 13 Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/2015 z dnia 24.09.2015 r.     


