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                                                                           Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia 

                                                               Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

   nr 55/81/2003 z dnia 12.06.2003 r. 

  Obowiązuje od dnia 1.10.2003 r. 

 

REGULAMIN 
 

FUNDUSZU NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ I OŚWIATOWĄ  

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

(teks jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 24.09.2013 r. 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2013) 

 

Podstawa prawna: 

 

Statut Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej § 110 ust. 1 pkt. 8 i ust. 3.  

 

§ 1 

1. Tworzy się fundusz celowy na działalność społeczno-kulturalną i oświatową Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, przez którą rozumie się zespół organizowanych procesów                     

i czynności o charakterze celowym, zmierzających do zapewnienia jednostkom                            

i zbiorowościom możliwości uczestnictwa w sferze takich dziedzin jak kultura, sztuka, 

oświata, nauka, rekreacja, sport, turystyka, a także w zakresie działań społecznych                            

i pomocowych. 

2. Prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej obejmuje  

w szczególności przygotowania i realizację, określonych w stosownych planach, 

różnorodnych imprez oraz zajęć w ramach stałych sekcji, kół zainteresowań, zespołów 

itp., a także innych form organizacyjnych, w tym o charakterze charytatywnym, 

ukierunkowanych na spółdzielczą społeczność. 

 

§ 2 

1. Ze względu na ośrodki dysponowania środkami finansowymi tego funduszu, wyróżnia się 

w jego strukturze dwie integralne części, różniące się źródłami zasilania i kierunkami 

wydatkowania zakumulowanych wpływów.  

a) Część I funduszu – fundusz osiedlowy zwany dalej częścią O funduszu przeznaczona 

jest na prowadzenie oraz finansowanie różnorodnej, zróżnicowanej merytorycznie                  

i organizacyjnie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej, realizowanej na 

rzecz członków oraz mieszkańców Spółdzielni we wszystkich osiedlach (również nie 

posiadających bazy lokalowej), w oparciu o uchwalane corocznie plany i środki 

finansowe zabezpieczone na ten cel stosownymi uchwałami Rady Osiedla, w ramach 

każdego organizacyjnie i gospodarczo wyodrębnionego osiedla. 

Dysponentem Części I O funduszu, decydującym o kierunkach jego wydatkowania są 

poszczególne Rady Osiedla. 

b) Część II funduszu – fundusz centralny zwany dalej Częścią C funduszu  

przeznaczona jest na finansowanie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 

prowadzonej centralnie dla wszystkich osiedli – jako zadania ogólnospółdzielcze, 

znajdujące odzwierciedlenie w stosownych decyzjach Zarządu Spółdzielni.  

Dysponentem Części C funduszu jest Zarząd Spółdzielni. 

2. Nadzór i kontrolę nad sposobem wykorzystania funduszu w obu jego częściach sprawuje 

Zarząd i Rada Nadzorcza. 
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§ 3 

Źródła tworzenia Części O funduszu stanowią:  

1. Odpisy celowe wnoszone wraz z opłatą za korzystanie z lokali – w wysokości uchwalonej 

przez Rady Osiedla wg stawki na każdy m2 powierzchni użytkowej dla: 

a) lokali mieszkalnych, 

b) lokali użytkowych, 

c) garaży 

pozostających w zarządzie danego osiedla. 

2. Pożytki z mienia Spółdzielni oddanego w zarząd osiedla - stosownie do decyzji Walnego 

Zgromadzenia względnie innego statutowo uprawnionego organu Spółdzielni.  

3. Wpływy na rzecz osiedla z tytułu dobrowolnych świadczeń i współudziału finansowego 

osób prawnych i fizycznych (w tym refundacje, dotacje, sponsoring). 

4. Opłaty za doraźne lub okresowe korzystanie z pomieszczeń osiedlowych placówek 

społeczno-kulturalnych, a także ze znajdujących się tam urządzeń, sprzętu, wyposażenia, 

materiałów i plansz reklamowych.  

5. Odpłatność za udział w imprezach i innych odpłatnych formach oświatowych  

i kulturalnych (np. kursy językowe, warsztaty komputerowe) organizowanych w ramach 

danego osiedla. 

6. Inne wpływy w tym refundacje, o których mowa w § 4 pkt. 3. 

 

§ 4 

Środki finansowe gromadzone w Części O funduszu mogą być przeznaczone na pokrywanie 

kosztów: 

1. Utrzymania i eksploatacji istniejących, jak również nowo tworzonych osiedlowych 

placówek społeczno-kulturalnych (klubów, centrów kultury, itp.), a w szczególności na: 

a) fundusz płac (wraz z narzutami) w części przeznaczonej na pracowników 

merytorycznych (stale i doraźnie zatrudnianych), pracowników obsługi 

konserwatorskiej, czystości, dozoru,  

b) zakupy wszelkiego rodzaju niezbędnych do działalności materiałów eksploatacyjnych, 

dekoracyjnych, a także sprzętu, środków trwałych. 

2. Działalności programowej, a w szczególności na prowadzenie: 

a) akcji "zima", 

b) akcji "lato", 

c) wszelkiego rodzaju imprez dla różnych grup wiekowych, 

d) sekcji i kół zainteresowań oraz innych form cyklicznie organizowanych, 

e) działań społecznych i pomocowych, 

f) współpracy ze środowiskowymi ośrodkami kultury, nauki, oświaty, sportu, rekreacji, 

pomocy społecznej.  

3. Uczestnictwa mieszkańców danego osiedla w imprezach oraz pozostałych odpłatnych 

formach oświatowych i kulturalnych organizowanych przez Centrum lub inne osiedla 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w części nie pokrytej przez uczestnika. 

 

§ 5 

Źródła tworzenia Części C funduszu stanowią:  

1. Odpisy celowe wnoszone wraz z opłatą za korzystanie z mienia Spółdzielni,                                  

a w szczególności za poszczególne lokale użytkowe zlokalizowane w pawilonach wolno 

stojących, a także z tytułu gospodarczego wykorzystania ich elementów i ich otoczenia 

oraz przychody z innych składników mienia Spółdzielni - stosownie do decyzji Walnego 

Zgromadzenia względnie innego statutowo uprawnionego organu Spółdzielni.  
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2. Opłaty na działalność społeczno-kulturalną i oświatową wnoszone wraz z wpłatą 

wpisowego i udziału członkowskiego przez osoby prawne i fizyczne przyjmowane                      

w poczet członków Spółdzielni.  

3. Pożytki finansowe uzyskiwane z zagospodarowania mienia Spółdzielni – w wysokości 

określonej w stosownych decyzjach Walnego Zgromadzenia względnie innego statutowo 

uprawnionego organu Spółdzielni. 

4. Wpływy na rzecz Centrum Zarządzająco-Usługowego z tytułu dobrowolnych świadczeń                    

i współudziału finansowego osób prawnych i fizycznych (w tym refundacje, dotacje, 

sponsoring). 

5. Odpłatność za udział w centralnie organizowanych imprezach i innych odpłatnych 

formach oświatowych i kulturalnych.  

6. Odpłatność za reklamę lub inne świadczenia promujące firmy - osoby prawne lub 

fizyczne przy okazji działań prowadzonych centralnie przez Spółdzielnię. 

7. Inne wpływy. 

 

§ 6 

Środki finansowe gromadzone w Części C funduszu mogą być przeznaczone na centralnie 

organizowaną działalność społeczno-kulturalną i oświatową, jako ofertę ogólnospółdzielczą,  

a w szczególności na:  

1. organizację imprez stacjonarnych i wyjazdowych oraz innych form działalności 

społeczno-kulturalnej i oświatowej na rzecz członków i mieszkańców wszystkich osiedli,  

2. dofinansowanie działalności prowadzonej przez osiedla, a także podmioty zewnętrzne 

działające na rzecz członków lub współpracujące ze Spółdzielnią w tym zakresie, 

3. szkolenia, zakup materiałów, działalność informacyjną, 

4. fundusz płac (wraz z narzutami) w części przeznaczonej na pracowników merytorycznych 

działu społeczno-kulturalnego (stale i doraźnie zatrudnianych),  

5. współpracę z organizacjami społecznymi, charytatywnymi, opiekuńczymi itp., 

6. współpracę z samorządem terytorialnym i lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców lub 

określonych grup społecznych. 

 

§ 7 

1. Podstawę gospodarowania środkami Części O funduszu, stanowią sporządzane przez 

poszczególne osiedla plany rzeczowo-finansowe zgodne z wytycznymi Zarządu 

Spółdzielni i Rady Osiedla, przyjęte uchwałami Rad Osiedli. 

2. Za prawidłową gospodarkę Częścią O funduszu i prawidłowe wykorzystanie środków 

finansowych odpowiadają kierownicy osiedlowych placówek społeczno-kulturalnych,       

a w osiedlach w których nie ma takich placówek kierownicy osiedli. 

3. W przypadku rozbieżności między Radą Osiedla i Zarządem Spółdzielni w ocenie 

wartości merytorycznej lub zasadności przyjętych planów rzeczowo-finansowych, 

organem właściwym do ich rozstrzygnięcia i podjęcia wiążących decyzji jest Rada 

Nadzorcza. 

 

§ 8 

1. Gospodarkę Części C funduszu prowadzi Zarząd Spółdzielni. 

2. Podstawę gospodarowania stanowi plan rzeczowo-finansowy opracowany przez Zarząd 

Spółdzielni, podlegający nadzorowi i kontroli Rady Nadzorczej. 

 

§ 9 

Plany rzeczowo-finansowe sporządzane dla Części O i C funduszu są podstawą programu 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni, uchwalanego przez Radę 

Nadzorczą na dany rok kalendarzowy. 
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§ 10 

Nie wykorzystane w ciągu roku środki funduszu przechodzą na rok następny i mogą być 

przeznaczone wyłącznie na cele związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.  

 

                                                                                   Walne Zgromadzenie 

                                                                                     Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 


