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REGULAMIN

TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM
SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYM
W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
„URSYNÓW”

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej
SBM „Ursynów”
nr 36/2009 z dnia 23.07.2009
zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej
nr 11/2012 z dnia 28.02.2012 r.

Do użytku wewnętrznego

WARSZAWA – luty 2012 r.
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§1
W wykonaniu zapisów § 93 ust.2 pkt 2 Statutu SBM „Ursynów” tworzy się fundusz
celowy w postaci funduszu społeczno-wychowawczego SBM „Ursynów” zwany dalej
Funduszem.

§2
Fundusz powstaje z wpłat członków Spółdzielni zgodne z unormowaniami zawartymi
w § 34 ust. 4 Statutu, w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia SBM
„Ursynów” oraz z dobrowolnych wpłat członków SBM „Ursynów” i innych podmiotów,
w tym z dotacji celowych.

§3
Fundusz jest przeznaczony wyłącznie na cele określone w niniejszym regulaminie i służy
wszystkim członkom Spółdzielni.

§4
Zarząd Spółdzielni na podstawie prognozowanych wpływów środków na Fundusz oraz stanu
Funduszu opracowuje preliminarz dochodów i wydatków na każdy rok finansowy
i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§5
Środki Funduszu są przeznaczone na działania o charakterze społeczno-wychowawczym i
kulturalnym podejmowane wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami lub przez
Spółdzielnię, w szczególności na:
1) organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla członków SBM
„Ursynów” i ich rodzin,
2) sponsorowanie, lub współorganizowanie konkursów dla członków Spółdzielni i ich
rodzin o charakterze społeczno-wychowawczym,
3) wyposażenie i urządzenie placów zabaw dla dzieci.

§6
1. Ze

środków

Funduszu

społeczno-wychowawczego

członkom

Spółdzielni

zamieszkałym w jej zasobach może być przyznana pomoc.
2. Pomoc, o której mowa w ust.1, może być przyznana w celu ulżenia w szczególnie
w trudnej sytuacji życiowej członka Spółdzielni lub w przypadku jego śmierci
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wspólnie z nim zamieszkującym: współmałżonkowi i dzieciom, w formie
bezzwrotnej lub zwrotnej zapomogi finansowej.
3. Pomoc może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej dwukrotnego
minimalnego wynagrodzenia ustalonego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z
dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz. U. nr 200, poz. 1679
z późniejszymi zmianami).”.
4. Indywidualne decyzje w sprawie udzielenia pomocy podejmuje Zarząd na
udokumentowany wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu opinii Komisji
Windykacyjnej Rady Nadzorczej.

§7
Wydatkowanie środków Funduszu podlega ocenie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Spółdzielni.

§8
Środki Funduszu nie wydatkowane w danym roku finansowym przechodzą na rok następny.

§9
W uzasadnionych sytuacjach, preliminarz dochodów i wydatków Funduszu może być
w trakcie roku finansowego zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 10
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia uchwalenia przez Radę Nadzorczą, z mocą
obowiązującą od 28.02.2012 r.
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