REGULAMIN
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ , OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ
W SML-W „WANACJA” W STARACHOWICACH

§ 1.
PODSTAWA PRAWNA
SML-W „Wanacja” w Starachowicach prowadzi działalność społeczno-kulturalną i oświatową
na podstawie:
1. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r
2. Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.
3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
Starachowicach.

„Wanacja”

w

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawowym celem działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej jest realizowanie
zadania statutowego Spółdzielni poprzez zaspokojenie potrzeb oświatowych i
kulturalnych członków spółdzielni i ich rodzin oraz kształtowanie wzorów i nawyków
aktywnego uczestnictwa w kulturze, stymulowanie procesów integracji społecznokulturalnej mieszkańców.
2. Działalność społeczna , kulturalna i oświatowa na terenie spółdzielni prowadzona jest
przez Osiedlowy Klub Spółdzielczy „Wanacja” zwany w detalicznej części Regulaminu
Klubem „Wanacja” zlokalizowanym przy ul. Pastwiska 1 w Starachowicach
3. Uprawnionym do korzystania z działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej
prowadzonej przez Klub „Wanacja” są członkowie Spółdzielni wraz z członkami rodziny.
4. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni, osoby nie będące członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mogą korzystać z
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Klub „Wanacja”
pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości przyjętej przez Zarząd Spółdzielni.
Dotyczy to także osób nie zamieszkałych w zasobach SML-W „Wanacja”.
5. Wysokość opłat dla członków spółdzielni ustala się w złotych za m2 powierzchni lokali
mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni.
6. Osoby , które wyrażają wolę korzystania z odpłatnych zajęć lub imprez zobowiązane są
do wypełnienia druku „Oświadczenia „ ( załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ) w
którym dla każdej formy zorganizowanej w ramach działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej podane będą dane osobowe uczestnika i zgoda na ich przetwarzanie oraz
kwota odpłatności i termin zapłaty.
7. Odpłatność winna być wnoszona na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć lub
datą imprezy.

8. W przypadku zajęć organizowanych cyklicznie w dłuższym przedziale czasowym
odpłatność winna być wnoszona z góry za cały okres ich realizacji np. za miesiąc
kalendarzowy lub jednostkowe zajęcia co wynikać będzie z reguł organizacyjnych
poszczególnych zajęć.
9. Wpłat za usługi świadczone przez klub dokonuje się w klubie, w kasie spółdzielni lub
przelewem na konto Spółdzielni.
§ 3.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
1. Działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzi się w oparciu o roczny plan
działalności Klubu stanowiący element planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SML-W „Wanacja” w Starachowicach
2. Prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej przeznaczona jest dla
wszystkich grup wiekowych, prowadzona jest w formie kół zainteresowań, zajęć o
profilu hobbistycznym, zajęć sportowych itp.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną, której
szczególnymi celami i zadaniami są:
3.1. Organizowanie czasu wolnego mieszkańcom Spółdzielni
3.2. Rozwijanie aktywności mieszkańców poprzez kształtowanie i rozwój
zainteresowań artystycznych, kulturalnych , technicznych, sportowych, udział w
imprezach, udział w kołach zainteresowań itp.
3.3. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych, wypoczynku zimowym i
letnim, w kołach zainteresowań ( plastyczne, muzyczne , taneczne itp. )
3.4. Integracja mieszkańców osiedla i tworzenie więzi między członkami
3.5. Współdziałanie z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi,
stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi o
podobnych zadaniach
3.6. Organizowanie różnych form działalności dla seniorów zamieszkałych w osiedlu
spółdzielczym stosownie do zainteresowań i potrzeb
4. Wszystkie formy zajęć powinny posiadać dokumentację identyfikującą, skład osoby
uczestników jak również rozliczenie finansowe jeżeli taka potrzeba istnieje .
§ 4.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KLUBEM.
1. Klub jest jednostką organizacyjną działająca w strukturze SML-W „Wanacja”
2. Klub realizuje zadania regulaminowe wykorzystując przeznaczone na ten cel
pomieszczenia w budynkach przy ul. Pastwiska 1 oraz przyległy teren.
3. Za majątek Klubu jego gospodarkę finansową i realizację planów odpowiada
merytorycznie, funkcjonalnie i materialnie Kierownik Klubu.
4. Zasadność uruchamiania określonych tematycznie kół zainteresowań i zajęć o
charakterze cyklicznym w danym roku na wniosek Kierownika Klubu zatwierdza Zarząd
Spółdzielni.
5. Źródłem finansowania działalności prowadzonej przez Klub są:

5.1. Opłaty członków naliczane w ramach opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych
5.2. Odpłatność właścicieli lokali nie będącymi członkami w wysokości ustalonej
przez Zarząd Spółdzielni
5.3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji, odnajmujących z tytułu udziału
w imprezach
5.4. Dobrowolne wpłaty na działalność Klubu przez członków, instytucje,
organizacje, osoby fizyczne i prawne
5.5. Wpłaty z tytułu odpłatnych form działalności organizowanej przez Klub
5.6. Wpływy z odpłatnego korzystania z wyposażenia i pomieszczeń oraz najmu
pomieszczeń
5.7. Wpłaty od osób niezamieszkałych w zasobach spółdzielni a chcących korzystać
z usług Klubu, których wysokość zatwierdza Zarząd Spółdzielni na wniosek
Kierownika Klubu
6. Na terenie Klubu i w jego otoczeniu obowiązują następujące zasady:
6.1. Zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych i
środków odurzających
6.2. Zakaż przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
środków odurzających
6.3. Zakaz uprawiania hazardu oraz przeprowadzania loterii
6.4. Osoby przebywające w Klubie zobowiązane są do zachowanie porządku,
zachowania się w sposób kulturalny, dbania o sprzęt i wyposażenie oraz
przestrzeganie poleceń z zaleceń Kierownika Klubu oraz osób prowadzących
zajęcia.
6.5. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania
przepisów bhp i p.poż
6.6. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu Klubu i osób
trzecich
6.7. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich
opiekunowie
6.8. Za mienie pozostawione na terenie Klubu uczestników zajęć lub innych osób a
Klub nie ponosi odpowiedzialności
§ 5.
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z BAZY I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB
1. Działalność odpłatna dotyczy :
1.1. Zajęć w kołach zainteresowań osób niebędących członkami Spółdzielni
1.2. Wybranych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Klub
1.3. Imprez wyjazdowych w tym wycieczek, rajdów, zbiorowych wyjazdów na
spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty itp.
1.4. Wynajmu pomieszczeń Klubu z jego wyposażeniem
1.5. Innych form działalności Klubu
2. Wykaz form za które pobierane są opłaty ustala Zarząd Spółdzielni na wniosek
Kierownika Klubu

3. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub ustala się w oparciu o kalkulację
kosztów Klubu sporządzoną przez Kierownika Klubu w uzgodnieniu z Głównym
Księgowym Spółdzielni po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni
4. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Klubu, Zarząd może podjąć decyzję
– uchwałę o okresowym zwolnieniu z odpłatności uczestników określonych zajęć lub
zastosować użyczenie pomieszczeń Klubu w sytuacjach społecznie uzasadnionych
§ 6.
Uprawnienia i obowiązki uczestników Klubu
Uczestnik ma prawo do:
6.1. Przebywania na terenie Klubu w godzinach wyznaczonych na realizację kół
zainteresowań do którego należy
6.2. Brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych przez Klub
6.3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z tą działalnością
6.4. Wnioskowanie o wprowadzenie nowych form zajęć lub rozwiązań organizacyjnych
dotyczących funkcjonowania Klubu
6.5. Reprezentowanie Klubu w konkursach i zawodach
Uczestnik ma obowiązek:
6.6. Przestrzegania postanowień porządkowych obowiązujących w Klubie
6.7. Przestrzegania norm wynikających z zasad współżycia społecznego i
obowiązującego prawa
6.8. Dbania o stan techniczny powierzonego mienia i wyposażenia Klubu
6.9. Całkowitej naprawy wyrządzonej szkody ( wpłata ekwiwalentu finansowego,
naprawa lub odkupienie sprzętu o tym samym standardzie)
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE .
1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SML-W „Wanacja”
nr 10 z dnia 30.10.2019 r. i obowiązuje od 01.11.2019 r.

………………………………………………………………
Sekretarz Rady Nadzorczej
( Hubert Glina )

…………………………………………………………
Przewodniczący Rady Nadzorczej
( Jolanta Lucińska )

UCHWAŁA NR 10/2019
Rady Nadzorczej SML-W „Wanacja” w Starachowicach z dnia 30.10.2019 r.

w sprawie:

uchwalenia Regulaminu prowadzenia działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej w SML-W „Wanacja” w Starachowicach

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 46 § 1 ust. 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 84
ust. 1 p. 1 Statutu Spółdzielni uchwala , co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
w SML-W „Wanacja” w Starachowicach.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2019 r.

……………………………………………………………

…………………………………………………….

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

( Hubert Glina )

( Jolanta Lucińska )

