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REGULAMIN
gospodarowania
środkami funduszu społeczno – kulturalnego
Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie

Spółdzielnia tworzy fundusz społeczno – kulturalny na podstawie § 4 ust. 3 pkt 8 Statutu
Spółdzielni.
§1
Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno – kulturalną, której podstawowymi celami są:
1. integracja członków spółdzielni i członków ich rodzin,
2. aktywizacja członków spółdzielni i członków ich rodzin poprzez kształtowanie
i rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych i sportowych,
3. organizacja czasu wolnego,
4. rozwój amatorskiej twórczości artystycznej.
§2
Działalność społeczno – kulturalna Spółdzielni finansowana jest środkami funduszu
społeczno – kulturalnego, zwanego dalej „funduszem”.

§3
Działalność społeczno – kulturalna jest prowadzona pomieszczeniach klubu „Apis” oraz na
terenach Spółdzielni.
§4
1. Uprawnionymi do korzystania z przedmiotowej działalności są członkowie
Spółdzielni zamieszkali na terenie zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię oraz
członkowie ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujący.
2. Pozostałe osoby mogą korzystać z przedmiotowej działalności odpłatnie, na zasadach
określonych w zawartej ze Spółdzielnią umowie.
3. Wysokości odpłatności, o której mowa w pkt 2 ustala Zarząd Spółdzielni.

§5
Dochody funduszu stanowią:
1. odpisy dokonywane w ciężar kosztów gospodarki lokalami użytkowymi w wysokości
ustalonej przez Radę Nadzorczą.

2. opłaty wnoszone przez osoby niebędące członkami Spółdzielni korzystające
z przedmiotowej działalności na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią,
3. odpłatność mieszkańców za udział w niektórych zajęciach – jako zwrot części
poniesionych kosztów,
4. dobrowolne wpłaty dokonywane na przedmiotową działalność przez Członkó
Spółdzielni, instytucje, osoby fizyczne i prawne (darowizny),
5. wpłaty innych podmiotów z tytułu współudziału w organizowanych przez
Spółdzielnię imprezach jako zwrot części poniesionych kosztów,
6. wpływy z najmu pomieszczeń klubów,
7. inne źródła.
§6
Środki funduszu przeznaczone są w szczególności na:
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na przedmiotową działalność,
- koszty osobowe,
- koszty remontów, konserwacji i eksploatacji pomieszczeń,
- zakup sprzętu i urządzeń do prowadzenia zajęć programowych,
- zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć,
- koszty organizowania akcji letnich i zimowych, obozów, wycieczek, imprez sportowych
i artystycznych,
- organizację imprez, drobne nagrody rzeczowe,
- działalność kulturalną taką jak: bractwa, koła zainteresowań, kursy, sport i turystykę.

§7
Wydatki wymienione w § 6 mogą być ponoszone zarówno w wypadkach prowadzenia tych
działalności we własnym zakresie jaki i wspólnie z innymi organizacjami, a także w wypadku
zlecenia działalności innym jednostkom.
§8
Urządzenia placów zabaw dla dzieci i boisk sportowych stanowią urządzenia zasobów
mieszkaniowych. Koszty konserwacji i remontów tych urządzeń pokrywane są ze środków
funduszu na remonty i konserwacje.
§9
Kosztów działalności społeczno – kulturalnej nie obciąża się kosztami zarządu ogólnego
Spółdzielni.
§ 10
Podstawą działalności społeczno – kulturalnej Spółdzielni jest Roczny Plan Działalności
Społeczno – Kulturalnej zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
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