
R E G U L A M I N 

Prowadzenia działalności   społecznej, oświatowej i kulturalnej w Górniczej Spółdzielni 

Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. 

 

 

§ 1. 

  

1. Na dzień podjęcia uchwały  Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową             

i kulturalną na rzecz swoich członków i ich rodzin, w nieruchomościach 

wymienionych w załączniku  do niniejszego regulaminu, 

2. Rada Nadzorcza na wniosek Przedstawicieli Nieruchomości  podejmuje decyzję o:  

 prowadzeniu na danej nieruchomości działalności społeczno-kulturalnej, 

 rezygnacji z prowadzenia  działalności społeczno-kulturalnej na danej 

nieruchomości. 

 

§ 2. 

 

W kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez 

Spółdzielnię uczestniczą: 

1.   członkowie spółdzielni, 

2. właściciele lokali niebędące członkami oraz osoby niebędące członkami, którym 

przysługuje własnościowe  prawo do  lokali w przypadku  podpisania przez te osoby 

stosownej umowy, 

3.   inne osoby, nie będące mieszkańcami spółdzielni, po zawarciu stosownej umowy.  

 

 

§ 3. 

 

Źródłami finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są: 

1. wpłaty użytkowników lokali mieszkalnych  w wysokości  ustalonej przez Zarząd 

Spółdzielni w porozumieniu  z Radami Nieruchomości,   

2. wpłaty od zakładów pracy, instytucji z tytułu udziału w finansowaniu wspólnych 

przedsięwzięć, 

3. wpłaty od innych osób, nie zamieszkujących w zasobach spółdzielni, w wysokości               

ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, 

4. inne dobrowolne wpłaty. 

 

§ 4. 

 

Gromadzone środki są ewidencjonowane na odrębnych kontach analitycznych w ramach 

nieruchomości lub zespołu nieruchomości. Środki te są wydatkowane na podstawie 

decyzji Zarządu na wniosek lub w porozumieniu   z przedstawicielami nieruchomości                 

z przeznaczeniem na: 

1. utrzymanie placówek i obiektów do prowadzenia działalności społeczno-

wychowawczej, 

2. pokrywanie kosztów działających zespołów, sekcji, kół zainteresowań i innych, 

3. pokrywanie kosztów:  

a. zakupu biletów na basen, lodowisko do kina ,teatru itp 

b. imprez społeczno – wychowawczych i kulturalnych, 



4. finansowanie nagród rzeczowych i pieniężnych w konkursach i akcjach o charakterze 

społeczno – kulturalnym  organizowanych przez Spółdzielnię, 

5. w szczególnych przypadkach można wydatkować środki na inne cele po podjęciu 

uchwały przez Radę Nadzorczą. 

6. Na wniosek Rady Nieruchomości decyzją Zarządu, niewykorzystane środki mogą 

zostać przeznaczone na zakup wyposażenia placu zabaw. 

 

 

§ 5. 

 

Gospodarkę środkami finansowymi prowadzi Zarząd Spółdzielni. 

 

 

§ 6. 

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z prowadzonej działalności są członkowie 

spółdzielni i najemcy lokali mieszkalnych, a także właściciel lokali oraz osoby nie będące 

członkami Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu o ile zawarły 

ze Spółdzielnią stosowne umowy.  

Z działalności mogą również korzystać osoby niebędące  mieszkańcami, a  które 

podpisały ze Spółdzielnią stosowną umowę i wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez  

Zarząd Spółdzielni. 

 

§7. 

 

Środki zgromadzone, a niewykorzystane w danym roku, przechodzą na rok następny. 

 

 

§ 8. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. 

 
 

§ 9. 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2019 

z dnia 17 stycznia 2019r 

 


