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                                                                                                                           Załącznik do Uchwały nr 52/2014 
                                                                             Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2014 r. 

 
 
 

Regulamin 
 prowadzenia działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej jest 
realizowanie jednego z zadań statutowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w 
Cieszynie, zwanej dalej Spółdzielnią, poprzez zaspokajanie potrzeb oświatowych i 
kulturalnych członków Spółdzielni i ich rodzin, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego 
spędzania czasu oraz stymulowanie procesów integracji wśród mieszkańców. 
 

§ 2 

Podstawę prowadzenia działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej 
stanowią: 
− Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie, 
− Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (Dz. U. z 2003 r. nr 119, 

poz. 1116 z późniejszymi zmianami), 
− Ustawa prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982r. (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z 

późniejszymi zmianami). 
 

§ 3 

Spółdzielnia działalność społeczną, oświatową, kulturalną i rekreacyjną prowadzi wspólnie z 
Fundacją Aktywności Społecznej „Cieszynianka”, zwaną dalej Fundacją. 
     

§ 4 

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo: 
− czynnego udziału w działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
− zgłaszania wniosków w sprawach związanych z tą działalnością, 
− korzystania wraz z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi z placówek i różnych form 

działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej prowadzonej w Spółdzielni. 
 

II.ORGANIZACJA DZIAŁALNO ŚCI SPOŁECZNEJ,  OŚWIATOWEJ I 
KULTURALNEJ 

 
§ 5 

1. Za realizację całokształtu zadań Spółdzielni w zakresie działalności społecznej, oświatowej, 
kulturalnej i rekreacyjnej odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. 

2. Działalność społeczną, oświatową, kulturalną i rekreacyjną Spółdzielni prowadzi i 
koordynuje osoba zatrudniona w Spółdzielni na stanowisku do spraw działalności 
społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej.  

3. Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna i rekreacyjna realizowana jest przez: 
− pracowników etatowych, 
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− osoby i instytucje świadczące usługi w ramach umów zawartych ze Spółdzielnią bądź 
Fundacją, 

− członków Rad Osiedlowych, 
− działaczy społecznych, 
− wolontariuszy. 

4. Osoby zatrudniane w ramach umów cywilnych powinni wykazać się wymaganymi 
kwalifikacjami specjalistycznymi. 

 
§ 6 

Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna i rekreacyjna prowadzona jest w świetlicach, sali 
konferencyjno-bankietowej i Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji oraz na spółdzielczych 
placach zabaw, boiskach i innych obiektach rekreacyjnych Spółdzielni. 

 
§ 7 

Podstawą działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej są roczne plany 
gospodarczo-finansowe zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. 

 
§ 8 

W ramach realizacji programu działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej w 
środowisku dzieci i młodzieży Spółdzielnia może współpracować z placówkami o podobnym 
charakterze funkcjonującymi w mieście. 
 

§ 9 

Realizację działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej powinny cechować: 
wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny, celowość, skuteczność, masowość, itp. 
 

§ 10 

Nadzór i kontrolę we wszystkich sferach działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i 
rekreacyjnej Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. 

 
III. ZAKRES I FORMY DZIAŁALNO ŚCI SPOŁECZNEJ, 
 OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ 

 
§ 11 

Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna i rekreacyjna jest: 
1. kierowana do wszystkich członków Spółdzielni i ich rodzin (dzieci, młodzież, dorośli, 

seniorzy) a także osób niebędących członkami.  
2. prowadzona z udziałem wykwalifikowanego personelu, o którym mówi § 5 z wykorzy-

staniem bazy osiedlowej. 
3. realizowana w wielu formach uwzględniających: specyfikę uczestników, określone treści, 

cele, warunki i właściwości organizacyjne. 
 

§ 12 

Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna i rekreacyjna kierowana do dzieci i młodzieży 
winna rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia, w sposób stymulujący oddziaływać na 
wrażliwość intelektualną i estetyczną oraz kształtować społecznie akceptowane zachowania, 
kulturę bycia, rozwój fizyczny, więzi koleżeńskie i poszanowanie wspólnego, spółdzielczego 
dobra. 
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§ 13 

Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna i rekreacyjna kierowana do osób dorosłych 
obejmuje utrzymywanie wśród nich więzi społecznych poprzez organizowanie imprez 
okolicznościowych oraz rożnego rodzaju zajęć spełniających potrzeby określonych środowisk 
stosownie do wieku, zainteresowań, kulturalnego bądź czynnego spędzania wolnego czasu. 

 

§ 14 

Kształtowanie zainteresowań i uzdolnień, a przez to również oddziaływanie na wrażliwość 
intelektualną oraz estetyczną dzieci i młodzieży może odbywać się poprzez: 
− zespoły amatorskiego ruchu artystycznego, 
− zajęcia artystyczne, 
− kółka zainteresowań, 
− edukację pozaszkolną. 

§ 15 

Rozwój sprawności fizycznej, kształtowanie sylwetki, koleżeńskiej rywalizacji sportowej oraz 
różne formy rekreacji mogą być realizowane poprzez: 
− zajęcia rekreacyjno-ruchowe, 
− imprezy sportowe, 
− imprezy turystyki kwalifikowanej, 
− udział w akcjach promujących zdrowy tryb życia. 

 
§ 16 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona poprzez: 
− opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, 
− świetlicę dziennego pobytu dla dzieci, 
− organizowanie letnich i zimowych półkolonii dla dzieci. 
 

§ 17 

Kształtowanie wzajemnych więzi społecznych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, 
w tym osób niepełnosprawnych jest realizowana między innymi poprzez: 
− spotkania i imprezy integracyjne, 
− międzypokoleniowe imprezy okolicznościowe i plenerowe. 

 
IV. FINANSOWANIE DZIAŁALNO ŚCI SPOŁECZNEJ, 
 OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ 

 
§ 18 

Źródłem finansowania działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej są: 
− pożytki uzyskiwane przez Spółdzielnię na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w 

części dotyczącej członków Spółdzielni, 
− wpłaty wnoszone przez osoby niebędące członkami Spółdzielni posiadające własnościowe 

prawo do lokalu lub będące właścicielami lokalu w zasobach Spółdzielni, korzystające z 
działalności na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią,  

− wpłaty od osób fizycznych nie zamieszkujących w zasobach Spółdzielni, korzystających z 
zajęć organizowanych w świetlicy. 

− wpłaty instytucji, organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię 
imprezach, 
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− dotacje z funduszy unijnych bądź samorządowych gminnych, powiatowych lub 
wojewódzkich na określoną działalność społeczną, oświatowa i kulturalną i z innych 
źródeł, 

− wpływy z tytułu wynajmu świetlic osiedlowych na organizację imprez, uroczystości 
rodzinnych, pokazów, szkoleń, itp. za odpłatnością ustaloną przez Zarząd Spółdzielni, 

− wpływy z tytułu wynajmu boisk, stołów, krzeseł i innych sprzętów podmiotom 
zewnętrznym za odpłatnością ustaloną przez Zarząd Spółdzielni, 

− darowizny od osób fizycznych i prawnych. 
 

§ 19 
 

1. Działalność społeczna, oświatowa, kulturalna i rekreacyjna może być prowadzona 
bezpłatnie i odpłatnie. 

2. O zakwalifikowaniu form do określonego sposobu finansowania decyduje Zarząd 
Spółdzielni, po uwzględnieniu możliwości ekonomicznych Spółdzielni. 

 
§ 20 

Dysponentem środków finansowych na działalność społeczną, oświatową, kulturalną i 
rekreacyjną jest Zarząd Spółdzielni, który również ustala zasady i kierunki wykorzystania 
funduszu. 

 
§ 21 

Środki finansowe uzyskane na potrzeby działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i 
rekreacyjnej przeznaczone są na: 
− działalność świetlic i obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności społecznej, 

oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
− organizację imprez, 
− działalność w ramach stałych i sporadycznych zajęć, 
− wynagrodzenie pracowników i innych osób prowadzących działalność oświatowo-

kulturalną i rekreacyjną, 
− utrzymanie świetlic: remonty, koszty mediów itp., 
− modernizację i rozwój infrastruktury oraz wyposażenie placówek służących do tej 

działalności, 
− różne formy popularyzacji i prezentacji dorobku działalności społecznej, oświatowej, 

kulturalnej i rekreacyjnej Spółdzielni w mediach: strona internetowa, czasopisma, radio, 
broszury, plakaty, itp. 

 
§ 22 

Zakres finansowania poszczególnych form działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i 
rekreacyjnej oraz imprez odbywa się w granicach zatwierdzonego preliminarza. 

 
§ 23 

1. Dokumentację analityczną z zakresu gospodarowania środkami finansowymi na działalność 
społeczną, oświatową, kulturalną i rekreacyjną oraz ewidencję wpływów i wydatków z 
podziałem na tytuły prowadzi dział księgowości Spółdzielni. 

2. Wynik z działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej rozliczany jest z 
wynikiem z pozostałej działalności gospodarczej i opodatkowany jest na zasadach 
ogólnych. 

§ 24 
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Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2014 r. – Uchwała nr     
52/2014, Protokół nr 11/2014 i obowiązuje od dnia uchwalenia. 
Traci moc uchwała nr 20/2009 Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia  
Regulaminu prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie. 
 
 

 


