REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I WPŁYWÓW
DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ PROWADZONEJ
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POMOC” W KRAŚNIKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Działalność społeczno-wychowawcza w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”
w Kraśniku prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o Statut Spółdzielni.
2. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społecznowychowawczą, na podstawie zapisów Statutu Spółdzielni obowiązujących na mocy
uchwały uprawnionego organu. Osoby niebędące członkami spółdzielni mogą
odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie zawieranych umów.
3. Realizację zadań w zakresie działalności społeczno-wychowawczej, Spółdzielnia
zabezpiecza w ramach pracy Osiedlowego Domu Kultury.
4. Zadania działalności społeczno-wychowawczej, mając na celu zaspokojenie potrzeb
społecznych, wychowawczych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych członków
Spółdzielni i ich rodzin, realizowane są w ramach klubów, kursów, warsztatów,
spotkań, konkursów, imprez plenerowych oraz wsparcia działających zespołów pieśni,
zespołów tanecznych oraz innych form skupiających członków i ich rodziny.
5. Poszczególne zajęcia w ramach działalności społeczno-wychowawczej mogą być
prowadzone nieodpłatnie lub na zasadach częściowej bądź pełnej odpłatności.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ
1. Wysokość kosztów bieżącej działalności społeczno-wychowawczej jest określona
w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
2. Koszty działalności społeczno-wychowawczej ewidencjonuje się dla całej Spółdzielni.
3. Koszty bieżące tej działalności obejmują:
− płace z narzutami pracowników Osiedlowego Domu Kultury,
− bezosobowy fundusz płac, wypłacany za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje choreograficzne, sprzątanie
pomieszczeń po organizowanych imprezach, itp.,
− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
− koszty usług komunalnych i mediów,
− koszty publiczno-prawne utrzymania budynku Osiedlowego Domu Kultury,
− zakup materiałów i sprzętu,
− amortyzacja,
− rozmowy telefoniczne,
− koszty działalności merytorycznej,
− koszty konserwacji i remontów,
− koszty BHP,
− inne koszty związane z prowadzoną działalnością np. transport, ubezpieczenia
imprez, itp.,
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− koszty współudziału finansowego w działalności społeczno-wychowawczej
prowadzonej na terenie miasta Kraśnik.
III. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ
Środki na działalność społeczno-wychowawczą pochodzą z:
a) wpłat statutowych naliczanych w opłatach za lokale:
− mieszkalne,
− użytkowe.
w wysokościach ustalonych przez Radę Nadzorczą w ramach opłaty
eksploatacyjnej.
b) dobrowolnych wpłat członków i innych osób,
c) wpływów za odpłatny wynajem pomieszczeń Osiedlowego Domu Kultury,
d) opłat za korzystanie z usług i urządzeń społeczno-wychowawczych,
e) dotacji i subwencji organizacji samorządowych i społecznych,
f) wpłat za odpłatne zajęcia,
g) innych wpływów.
IV. WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ
1. Działalność społeczno-wychowawcza prowadzona jest na zasadzie rachunku
ekonomicznego. Wynik tej działalności stanowi element wyniku finansowego
Spółdzielni z pozostałej działalności.
2. Kontrolę wysokości poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów działalności
społeczno-wychowawczej, dokonuje Rada Nadzorcza przy omawianiu i ocenie
kwartalnych i rocznych informacji finansowych Spółdzielni.
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