
Regulamin zasad prowadzenia dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej

Bydgoskiei Sp6ldzielni Mieszkaniowei

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej, dzialaj4c na podstawie

$ 155 ust. 2 Statutu, uchwala co nastEpuje:

I. Postanowienia og6lne

$1

1. Regulamin okre(la zasady prowadzenia oraz, finansowania dzialalno$ci spoleczno-

kukuralnej w Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej .

2. Dzialalnosi spoleczno-kulturalna prowadzona jest w oparciu o $ 4 ust. 2 pkt. 3 Statutu

Sp6ldzielni w ramach planu gospodarczego i programu dzialalno$ci spoleczno-kulturalnej

uchwalanychprzez Radq Nadzorczqna dany rok.

II. Zasady i zakres prowadzenia dzialalnoSci spoleczno: kulturalngi

$2

1. Dzialalno$d spoleczno - kultwalna organizowana jest dla czlorrk6w Sp6ldzielni i ich
rodzin, a takhe os6b nie bqdqcych czlonkami, kt6re zawarty ze Sp6ldzielnia umowQ

zgodnie z $ 146ust. 4 Statutu, w celu:

a) ksztattowania i rozwoju zainteresow art oraz uzdolnief dzieci i mtodzie|y

b) rcalizacJi zainteresowari doroslych i utrzyn:ranieprzez nich wiqzi spolecznych

c) integracji spoleczno6ci sp6ldzielczej,

d) wspierania inicjatyw spolecznych i kulturalnych czionk6w

2. Srodki finansowe w ramach dziaLalnolci spoleczno - kulturalnej Sp6ldziehiprzeznacza
siq na :

tl dzialaltafd sp6idzielczych dom6w kultury,

b) na dzialalno$i spoleczno * kuituraln4paza domami kultury ( np.

sportowo - rekreacyjne, itp.).



3. Srodki finansowe o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2 mozna przeznaczyd r6wniez na dzialalno6i

spoleczno-kulturaln4 organizowan1 przez inne podmioty. W tym przypadku warunkiem

partycpaeji finansowej Sp6ldzielni jest pozytywna opinia Spoldzielczej Rady Osiedla,

kt6rego terenu propozycje te dotyczq i akceptacja Rady Nadzorczej.

4. Po spelnieniu warunk6w okreslonych w $ 2 ust. 3, Srodki finansowe Zaruqd kieruje na

konta bankowe wskazane na fallurach i rachunkach wystawionych przez wykonawc6w,

dostawc6w lub obstue.

ilI. Spos6b i fr6dla finansowania, kalkulacia koszt6w i oplat za kor?vstapie z

dzialalnoS gi spolec4no- kulturalnei
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1. Spos6b finan-sowania dzialalnoSci spoleczno - kulturalnej okreSla uchwala Walnego

Zgromadzenia. Podstawowe zr6dlo finansowe stanowi4 Srodki z dodatkowych przychod6w

uzyskiwanych z prow adzonej przez Sp6ldzielniE dzialalno$ci komercyjnej.

2. Dodatkowe fir6dtafinansowania:

a) wplaty od. osdb, kt6re zawarly ze Sp6tdzielnieumowq zgodnie z $ 146 ust. 4 Statutu

b) wplaty od instytucji i podmiot6w zewnEftznychztytutuwsp6fudzialu finansowego w

organizowanych przez Sp6ldzielniq imprezach,

c) wplaty z tytulu czqSciowej iub pelnej odplatno6cizaudzialw proponowanych

zajqciach

d) wptywy zawynajempomieszczerl dom6w kultury naorganizacjq imprez,

uroczysto6ci rodzinne, pokazy, szkolenia, konferencj e itp'

e) dobrowolne wplaty przez osoby ftzyczne i prawne

3. Dzialalno$i.spoleczno - kulturalna dla cztonk6w Sp6ldzielni i ich rodzin moze byi:

a) nieodplatna,

b) czq6ci.owo odplatna,

c) odplatna w cato*ci.

Wysoko6i opiat ustala Zaru4d, w tYrn:

$4



1. Stawki opLaL za poszczeg6lne rodzaje zajqt i Swiadczeri prowadzonych w ramach
dzialalnoSci spoleczno - kulturalnej w Sp6ldzielni zr6iricowane co do wysokoSci dla
czlonk6w i ich rodzin oraz os6b nie bqdqcych czlonkami Sp6tdzielni.

2. Stawki oplat za wynajem okre$lonych pomieszczeh w domach kultury oraz zawiera
stosowne umowy w tym zakresie.

$s

1. Ustala siq nastqpujqce zasady podzialu 6rodk6w finansowych na dziatalno$6 spoleczno-
kuituratn4 na poszazeg6lnych osiedlach BSM (poza domami kultury) :

a) wysoko6i Srodkdw przeznaazanych na- dzialalnosi spoleczno-kuituraln4 , pazldomami
kultury zatwierdza Rada Nadzorcz& w ramach programu tej dzialaino6ci, stanowi4cego
integraln4 czqi(, skladowq planu gospodarczego Sp6ldzielni na dany rok,

b) frodki przeznaazone w danym roku gospodarczym na dzialalnoSi spoleczno-kulturaln4
dla poszczeg6lnych osiedli wyznacza siq w pierwszym etapie, zgodnie z zasadas proporcji
wielko$ci powierzchni u2ytkowej lokali mieszkalnych danego osiedla, do sumy tej wieikodci
we wszystkich osiedlach Sp6tdzielni, a nastEpnie dokonuje siE korekt.

c) wyliczone wg zasady pierwszego etapu okre6lonego w $ 5 ust.l pkt. b Srodki finansowe dla
osiedli, w kt6rych funkcjonuj4 domy kultury (Blonie i Szwederowo) pomniejsza siq a l0%o , a

uzyskana kwota po jej podzieleniu wg. kryterium proporcji wielko$ci powierzchni uzytkowej
lokali mieszkalnych w osiedlach bez dom6w kultury (G6rzyskowo, Sr6dmie6cie, Wzg6rze
Wolnofci) powiqksza dodatkowo wyliczone w pierwszym etapie, Srodki na dzialalno6i
spoleczno-kulturaln4 w tych osiedlach.

2. Sp6ldzielcze Rady Osiedli opracowujq dla Zwz4da propozyeje przeznaczeria
przydzielonych na Osiedla $rodk6w na dziatalno6i spoleczno-kulturaln4 organizowan4 poza

dzialalno6ci dom6w kultury.

3. W przypadku imprez i akcji organizowanych w ramach dzialalno6ci spoleczno - kulturalnej
przez statutowe organa i podmioty Sp6ldzielni , ptzezflaczone na nie Srodki, mieszcz4ce siE w
ptzyznanp osiedlom zgodnie z $ 5 pkt. I litera b limicie, nie wymagaj4 akceptacji Rady
Nadzorczej.

Sp6ldzielnia prowadzi szczegolow4 ewidencjq ksiqgowq zapewniE1c4 ustalenie
poniesionych koszt6w na poszczeg6lne rodzaje dnatalnasci spoleczno-kulturalnej

wysokoSci

w domach
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kultury, jak r6wniet dotyczEc4koszt6w poza domami kuituryw poszczeg6



IV Postanowienia kqf
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1. Traci moc reguiamin tworzenia i gospodarowania Srodkami dzialalno6ci spoleczno-

kulturalnej i o$wiatowej w Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej z dnia 25.04.2012.
(Uchwalanr t07li2RN)

z. Regutamin niniejszy zostal zatwierdzony Uchwal n*#(fi! u*u &S..fr,.Wf| Rady

Nadzorczej Sp6ldzielni i obowiazuje od dnia jej podjEcia'

S ekretarz Rady Nadzorczej

B ydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkanlowej

Przewodni czqcy Rady Nadzorczej

Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

(mgr Kazirnierz

?tzemashzo Szuksla


