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Regulamin 

funduszu społeczno – wychowawczego w SM „Metalowiec” –  
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/11/98 z 26.11.1998 r, ze zmianami uchwalonymi 

29.04.2003 roku, uchwałą RN nr 7a/04/03, 26.10.2006 roku, uchwałą RN nr 1/10/06  
oraz 28.01.2010 roku uchwałą RN nr 2/01/10. 

 
§ 1 

 
Podstawa prawna – Art. 4 ust. 5[4] Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 roku, z późn. 
zmianami, Statut Spółdzielni § 2 ust. 1, w związku  
 

§ 2 
 
Fundusz społeczno-wychowawczy przeznaczony jest w całości na pokrywanie kosztów działal-
ności społeczno-wychowawczej, zaspokojenia potrzeb kulturalnych członków Spółdzielni i ich 
rodzin, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
 

§ 3 
 
Dochody funduszu stanowią : 

1. wpłaty członków Spółdzielni dokonywane w miesięcznej opłacie za mieszkanie w wysokości 
ustalonej przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzone przez ZPC z 27.04.1999 roku oraz w wyso-
kości ustalonej przez Radę Nadzorczą 25.06.2009 r., na podstawie uchwały Walnego Zgro-
madzenia z czerwca 2009 roku, 

2. opłaty uczestników w imprezach i akcjach oraz kółkach zainteresowań, 
3. dobrowolne wpłaty instytucji kulturalnych i sponsorów, 
4. inne dochody określone w planie finansowym tj. m.in. : z najmu lokali użytkowych, z reklam, 

dzierżaw, itp. – stanowiącym załącznik budżetu Spółdzielni. 
 

§ 4 
 
1. Dochody określone w § 3, pochodzące z opłat tj. : 

a) 1 zł od każdego mieszkania, 
b) 0,03 zł od każdego m2 powierzchni lokali użytkowych, 
c) 25% od wnoszonych opłat z tytułu posiadania psa, 
pomniejszone o wskaźnik zaległości za ubiegły rok - stanowią  fundusz danego Osiedla.  

 
2. Pozostałe dochody stanowią ogólny fundusz społeczno – wychowawczy Spółdzielni, do dys-

pozycji zarządu Spółdzielni. 
 
3. Gospodarkę funduszem społeczno-wychowawczym prowadzi zarząd Spółdzielni na podstawie 

rocznego planu finansowego funduszu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, łącznie z budżetem 
Spółdzielni na dany rok oraz podziału środków tego funduszu na poszczególne osiedla i do dyspozy-
cji zarządu na dany rok - zatwierdzonym również przez Radę Nadzorczą.  

 
§ 5 

 
1. Ze środków funduszu społeczno-wychowawczego danego Osiedla pokrywane są m.in. niżej 

wymienione wydatki, wg następujących procentowych proporcji  : 
a) organizowanie imprez okolicznościowych służących zaspokojeniu potrzeb społeczno-

wychowawczych i kulturalno-opiekuńczych członków i ich rodzin – do 20%, 
b) nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursów, zabaw wewnątrzosiedlowych – do 20%, 
c) działalność społeczno-kulturalna zorganizowanych grup mieszkańców w miejscu zamieszkania 

(np. konkurs na najpiękniejszy balkon, ogródek przydomowy) -  do 15%,  
d) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – do 20%, 
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e) wspieranie i poszerzanie działalności  klubów osiedlowych np.: seniorów, sportowych, ekologicz-

nych - do 20%,  
f) uzupełnienie i konserwacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych  -  do 40%,  
g) pomoc okolicznościowa skierowana do najuboższych mieszkańców Spółdzielni tj. m.in.:   

- zakup : leków, odzieży, żywności, inna pomoc materialna –  do 15%,  
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z najuboższych rodzin członków Spółdzielni, na wniosek 

szkół –  do 15%.  
2. Dopuszcza się, za zgodą Rady Osiedla, możliwość przesuwania środków w ramach ustalonego pre-

liminarza, ale tylko w ramach działalności tego samego rodzaju (np. pkt. 1a) organizowanie imprez  
i pkt.1 e) działalność klubowa, pkt. 1 d) poprawa bezpieczeństwa i pkt. 1f) konserwacja urządzeń za-
bawowych itd.). 

 
§ 6 

 
1. Program pomocy okolicznościowej określony w ust. 1 g) skierowany jest do najuboższych członków 

Spółdzielni, bez względu na wiek, a szczególnie rodzin wielodzietnych, osób samotnych, o niskim 
statusie materialnym  i ze względów zdrowotnych. 

 
2. Za najuboższych członków Spółdzielni, uznaje się osoby, rodziny pozbawione dochodów i o bardzo 

niskich dochodach, np. uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, a pomoc z funduszu 
społeczno-wychowawczego nie może zastępować pomocy socjalno-bytowej samorządu miejskiego, 
państwa, lecz przede wszystkim ma zaspakajać potrzeby kulturotwórcze, oświatowe i wychowawcze 
najuboższych mieszkańców Spółdzielni. 

 
§ 7 

 
Ze środków ogólnego funduszu społeczno-wychowawczego w dyspozycji zarządu pokrywane są 
wydatki na ogólną działalność społeczno-wychowawczą Spółdzielni tj. m.in. na : 

a) modernizację bazy społeczno-wychowawczej, w tym obiektu administracyjno-usługowego 
„BAKARA”, 

b) organizację ogólnej działalności społeczno-wychowawczej, w tym finansowanie programów skie-
rowanych do wszystkich członków Spółdzielni m.in. : wystawy, spotkania, koła zainteresowań – 
plastyczne, taneczne, komputerowe, teatralne, filmowe, muzyczne, sportowe, itp.  

c) dotacje i dofinansowanie instytucji działających na rzecz działalności społeczno-wychowawczej  
w Spółdzielni i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 

d) wspieranie działalności statutowej Szczepu Harcerskiego „NYSA”, 
e) wspieranie działalności statutowej Wrocławskiego Piłkarskiego Klubu Sportowego „Muchobór 

Mały” . 
 

§ 8 
 
1. Postawą wydatkowania środków funduszu społeczno-wychowawczego danego Osiedla jest 

szczegółowy, roczny plan realizacji wydatków, opracowany przez pełnomocnika zarządu, kierow-
nika osiedla, akceptowany przez Radę Osiedla. 

 
2. Rozliczenie wydatków następuje na podstawie dokumentów potwierdzonych pod względem mery-

torycznym przez pełnomocnika zarządu – kierownika osiedla, z odniesieniem do pozycji planu reali-
zacji wydatków, o którym mowa w ust.1, oraz zweryfikowanych przez dział księgowości. Rozliczenie 
to ujęte jest w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za dany rok, które podlega weryfikacji przez 
biegłego rewidenta badającego bilans Spółdzielni.  

 
3. Za prawidłową gospodarkę funduszami społeczno-wychowawczymi (wydatki) Osiedli I, II, III, odpo-

wiedzialny jest zarząd Spółdzielni  (pełnomocnicy zarządu – kierownicy osiedli).   
 

§ 9 
 
Regulamin obowiązuje od 26.11.1998 r., z późniejszymi zmianami uchwalonymi 29.04.2003 roku, 
26.10.2006 roku oraz 28.01.2010 roku. 


