
REGULAMIN 
  

Funduszu Społeczno - Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku.

§ 1. 
Podstawy prawne i zakres obowiązywania.

1. Podstawa prawna:
1) ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych 
2) Statut Spółdzielni.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1)  „Spółdzielni” − Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski” w Białymstoku,
2)  „Rada Nadzorcza” − Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku, 
3)  „Zarząd” − Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku, 
4) „Walne Zgromadzenie” − Walne  Zgromadzenie  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Piaski” 

w Białymstoku,
4)  „członek” − członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku, korzysta-

jący z działalności społeczno – kulturalnej,
5)  „właściciel” − właściciel lokalu położonego w zasobach Spółdzielni, nie będący człon-

kiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku,
6)  „Fundusz” − Fundusz Społeczno – Kulturalny tworzony w Spółdzielni Mieszkanio-

wej „Piaski” w Białymstoku,
3. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia i finansowania działalności społecznej i kulturalnej 

w Spółdzielni mającej na celu wsparcie działań członków Spółdzielni i ich rodzin związanych z orga-
nizowaniem czasu wolnego, rozwijaniem więzi społecznych,  zainteresowań artystycznych,  oświaty, 
sportu, turystyki i rekreacji.

4. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona jest przez:
1) organy Spółdzielni,
2) społeczne grupy członkowskie (np. Klub Seniora) działające na rzecz społeczności mieszkańców 

Spółdzielni.
5. Uprawnionymi do korzystania z działalności objętej  zakresem Funduszu są członkowie Spółdzielni 

i ich rodziny.
6. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysłu-

gują  spółdzielcze  własnościowe  prawa  do  lokali,  mogą  odpłatnie  korzystać  z  takiej  działalności 
na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

§ 2. 
Zasady finansowania.

1. Fundusz jest tworzony z: 
1) obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi odpisów od lokali mieszkalnych i użyt-

kowych przysługujących członkom Spółdzielni oraz osobom wymienionym w § 1 ust. 6,
2) wpływów z wynajmu pomieszczeń i terenów przeznaczonych na działalność społeczną, sportową, 

rekreacyjną itp.,
3) darowizn,
4) innych wpłat.  

2. Stawkę miesięcznego odpisu uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w złotych za metr kwadra-
towy powierzchni użytkowej lokali.

§ 3. 
Zasady wykorzystania.

1. Środki funduszu społeczno - kulturalnego są wydatkowane na podstawie decyzji  Zarządu, zgodnie 
z planem gospodarczo – finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

2. Zarząd corocznie składa Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu informację o wykorzystaniu 
środków Funduszu.



3. Środki Funduszu ewidencjonowane są na oddzielnym rachunku w księgowym planie kont.
4. Niewykorzystane środki Funduszu przechodzą na następny rok.

§ 4.
Przeznaczenie.

 
1. Środki Funduszu przeznaczone są na: 

1) inicjowanie przez organy Spółdzielni okazjonalnych imprez sportowych i rekreacyjnych o charakte-
rze otwartym,

2)  wspieranie  oddolnych  inicjatyw  mieszkańców  w  zakresie  kształtowania  więzi  międzyludzkich 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

3) propagowanie zdrowego stylu życia i organizowanie czynnego spędzenia czasu wolnego,
4) rozwijanie oświaty i zainteresowań artystycznych,
5) rozwijanie sportu, turystyki i rekreacji.

2. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do wydatkowania środków Funduszu na cel specjalny.
  

§ 5. 
Termin obowiązywania.

1. Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 23.10.2012 r. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ostatnie zmiany wprowadzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 12 z 23 października 2012 r.
 


