REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I KULTURALNEJ
w Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY w Warszawie
Podstawa prawna:
- ustawa z 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2016r., poz. 21 j. t.,
- ustawa z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2013r. poz. 1222
j. t. z późniejszymi zmianami,
- Statut Spółdzielni.
§1
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” prowadzi działalność społeczną, wychowawczą
i kulturalną na rzecz członków Spółdzielni oraz jej mieszkańców, w tym seniorów, na
podstawie corocznie ustalanych planów przez Radę Nadzorczą.
§2
1. Działalność, o której mowa w § 1 regulaminu, prowadzona jest głównie w Natolińskim
Ośrodku Kultury (NOK) i nadzorowana jest bezpośrednio przez Dyrektora NOK-u.
2. Działalność prowadzona jest przez Spółdzielnię, jak również przez zlecania
prowadzenia niektórych form tej działalności osobom i podmiotom zewnętrznym, przy
zachowaniu nadzoru merytorycznego Dyrektora NOK-u.
§3
Zakresy i formy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są przystosowane do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców SM „Wyżyny”.
§4
Celem działalności wychowawczej, społecznej i kulturalnej jest:
1/ integracja mieszkańców Spółdzielni,
2/ aktywizacja członków i ich rodzin poprzez:
a) kształtowanie i rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych
i sportowych,
b) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej i pomocy społecznej,
c) organizację czasu wolnego,
d) udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych, kulturalnych, sportowych itp.
e) udział seniorów w zajęciach integracyjnych, kulturalnych, sportowych itp.
§5
Do zadań Natolińskiego Ośrodka Kultury należy m.in. organizowanie:
1/ aktywnych form działalności społecznej, wychowawczej, oświatowej, sportowo –
rekreacyjnej i rozrywkowej, dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2/ grupowych i indywidualnych form dokształcania,
3/ imprez okazjonalnych, okolicznościowych i rozrywkowych, festynów, wycieczek,
4/ turniejów, rozgrywek szachowych, warcabowych, tenisowych i innych,
5/ spotkań seniorów w ramach funkcjonowania Klubu Seniora,
6/ prelekcji, zajęć ruchowych, rytmicznych, plastycznych, oświatowych,
7/ innych wynikających z potrzeb środowiska.
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§6
Działalność wychowawcza, społeczna i kulturalna powinna być realizowana przy
współpracy z organizacjami społecznymi, samorządowymi, szkołami po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Kulturalno-Społeczną Rady Nadzorczej.
§7
Finansowanie działalności odbywa się z dochodów na cele społeczno-wychowawcze
przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółdzielni, w ramach gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.
Projekt planu finansowy działalności NOK-u opracowuje Zarząd a zatwierdzenia Rada
Nadzorcza Spółdzielni w ramach planu gospodarczo – finansowego SM „Wyżyny”.
Plan finansowy po stronie wpływów obejmuje:
1/ wpływy za wynajem sal w NOK-u,
2/ refundacja kosztów przez organy samorządowe,
3/ jednorazowe wpłaty członków,
4/ opłaty za korzystanie z usług placówki,
5/ opłaty z tytułu uczestnictwa w imprezach i akcjach, stanowiące refundacje kosztów,
6/ inne.
Na koszty działalności składają się:
1/ płace i narzuty na płace pracowników NOK-u,
2/ honoraria wykonawców,
3/ koszty eksploatacji NOK-u,
4/ koszty programowe NOK-u,
5/ koszty działalności NOK-u.
Różnica między kosztami a przychodami działalności ujmowana jest w wyniku pozostałej
działalności Spółdzielni.
§8
1. Wynajem pomieszczeń NOK-u odbywa się na podstawie umów zawartych z SM
„Wyżyny”.
2. Sale można udostępniać bezpłatnie, jeżeli służą grupom lub interesom mieszkańców
SM „Wyżyny” z jednoczesną informacją do Zarządu.
§9
Zarząd Spółdzielni, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, ustala zasady odpłatności
i zatwierdza stawki opłat za poszczególne rodzaje świadczeń w NOK-u, w tym za wynajem
pomieszczeń, na podstawie sporządzonej przez Dyrektora NOK-u kalkulacji.
§ 10
Dyrektor NOK-u odpowiada za realizację planu finansowego placówki.
§ 11
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wyżyny” uchwałą nr 24 z dnia 25.04.2016r. i obowiązuje od dnia podjęcia.
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