
REGULAMIN
funduszu pomocy członkowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI” w Białymstoku

§1.
1. Spółdzielnia tworzy „Fundusz pomocy członkowskiej”, zwany dalej Funduszem, w wysokości każdo-

razowo ustalonej w planie gospodarczo – finansowym Spółdzielni.
2. Ponadto Fundusz może być zwiększony o ewentualne darowizny wniesione przez osoby fizyczne i oso-

by prawne.
§2.

1. Celem Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej członkom Spółdzielni, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej.

2. Pomoc ta będzie realizowana w formie bezgotówkowej poprzez udzielenie pożyczki na pokrycie różni-
cy pomiędzy należnym czynszem, a przyznanym dodatkiem mieszkaniowym na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy członkiem a Spółdzielnią – wzór w załączeniu.

§3.
Fundusz  tworzony  jest  w  ciężar  kosztów  lokali  mieszkalnych  członków Spółdzielni  w  kwocie  
wymienionej w § 1 w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego oraz ewentualnych darowizn 
wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

§4.
Pożyczka na cel wymieniony w § 2 przydzielana jest przez Zarząd Spółdzielni na podstawie uzasadnione-
go wniosku pożyczkobiorcy.

§5.
1.  Uruchomienie  pożyczki,  poprzez przekazanie  środków na cele  wymienione w § 2 następuje przed 

upływem 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku przez Zarząd,  o czym członek Spółdzielni  zostanie 
powiadomiony pisemnie.

2. Pożyczka nie jest oprocentowana i wynosi maksymalnie sześciokrotność różnicy wymienionej w § 2.

§ 6.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Na wniosek pożyczkobiorcy Zarząd może 
udzielić prolongaty w spłacie pożyczki na okres nie dłuższy niż na następne 6 miesięcy. 

§ 7.
Zarząd może odmówić udzielenia pożyczki, o ile przedstawione uzasadnienie wniosku nasuwa wątpliwo-
ści lub zostały wyczerpane środki Funduszu.

§ 8.
Od decyzji Zarządu przysługuje, w ciągu 14 dni, prawo odwołania się do Rady Nadzorczej.

§ 9.
Dopuszcza się inną formę wykorzystania Funduszu na udzielenie pomocy finansowej, w tym bezzwrot-
nej, członkowi Spółdzielni znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. W sprawach takich wniosek 
Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§ 10.

Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczki reguluje umowa zawarta pomiędzy Zarządem a pożycz-
kobiorcą.

Regulamin zatwierdzono uchwałą nr 27 Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2010 r. 
Poprawkę § 3 uchwalono w dniu 26 stycznia 2016 r. (uchwała nr 1).


