
Załącznik do uchwały nr 63 
Rady Nadzorczej z dnia 30.08.2011 r. 

 
 

Regulamin 

tworzenia i wydatkowania środków związanych z działalnością społeczną, oświatową 

i kulturaln ą w Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu. 

 

§ 1. 

 

Podstawa prawna: art. 4 ust 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r.,  

z późniejszymi zmianami oraz § 160 ust. 2 statutu.  

 

§ 2. 

 

Środki działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przeznaczone są w całości na 

pokrywanie kosztów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu i ich środowiska. 

 

§ 3. 

 

Dochody działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej stanowią wpłaty członków 

Spółdzielni dokonywane w miesięcznej opłacie za mieszkanie w wysokości ustalonej przez Radę 

Nadzorczą. 

§ 4. 

 

Gospodarkę środkami działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzi Zarząd 

Spółdzielni na podstawie rocznego planu finansowo - gospodarczego zatwierdzanego przez Radę 

Nadzorczą. 

§ 5. 

 

Ze środków działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej  pokrywane są m.in. niżej 

wymienione wydatki: 

1) usługi świadczone przez Stowarzyszenie „Pod Dobrym Aniołem” w zakresie działalności 

społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz Spółdzielni,  
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2) dofinansowanie imprez i festynów organizowanych przez szkoły i parafie na rzecz 

mieszkańców osiedla, 

3) nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów, zabaw wewnątrzosiedlowych 

organizowanych przez szkoły, parafie i inne podmioty, 

4) wspieranie działalności klubów osiedlowych np. seniorów, sportowych itp., 

5) uzupełnianie i konserwacja urządzeń na placach zabaw, 

6) utrzymanie w dobrym stanie technicznym pomieszczeń świetlicy przy ul. Piastowskiej 3, 

7) pomoc materialna skierowana do najuboższych mieszkańców w szczególnych przypadkach 

losowych, 

8) zakup lub dofinansowanie  paczek dla dzieci pozostających pod opieką Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 6. 

 

1. Program pomocy materialnej określony w § 5 pkt. 7  skierowany jest do najuboższych 

członków Spółdzielni, bez względu na wiek, a w szczególności rodzin wielodzietnych, osób 

samotnych, o niskim dochodzie materialnym i ze względów zdrowotnych. 

2. Za najuboższych członków Spółdzielni uznaje się osoby, rodziny pozbawione dochodów i o 

bardzo niskich dochodach, np. uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, a 

pomoc ze środków działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej nie może zastępować 

pomocy socjalno – bytowej samorządu miejskiego. 

 

§ 7. 

 

1. Rozliczenie wydatków następuje na podstawie dokumentów potwierdzonych pod względem 

merytorycznym przez kierownika działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi lub 

kierownika działu samorządowo – organizacyjnego oraz zweryfikowanych przez dział 

księgowości. 

2. Za prawidłową gospodarkę środkami działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 

odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. 


