Uchwała nr 6/2015
Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska”
z dnia 6.03.2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Osiedlowego Klubu Seniora
przy Domu Kultury „Orion” Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w
Warszawie.

Zarząd SBM ,,Ateńska" działając na podstawie § 58 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni
postanawia :
§ 1.
1. Przyjąć Regulamin Osiedlowego Klubu Seniora przy Domu Kultury „Orion”
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w Warszawie.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchylić Regulamin Osiedlowego Klubu Seniora SBM ,,Ateńska" z dnia 14.11.2014
r.
4. Uchylić Regulamin Sekcji gier stolikowych - brydż sportowy przy Osiedlowym
Klubie Seniora w Domu Kultury „Orion” w SBM „Ateńska” w Warszawie.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 6.03.2015 r.
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Regulamin Osiedlowego Klubu Seniora
przy Domu Kultury „Orion”
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w Warszawie
§1
Osiedlowy Klub Seniora przy Domu Kultury „Orion” Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Ateńska” w Warszawie (zwany dalej OKS) powołany został w celu zaspokajania potrzeb
kulturalnych oraz aktywizacji społecznej osób starszych zamieszkałych na terenie Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” (zwanej dalej SBM „Ateńska”).
§2
Miejscem spotkań OKS jest lokal w Domu Kultury Orion (zwany dalej DK Orion) należący do SBM
„Ateńska” i znajdujący się przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie.
§3
Działania OKS mają na celu:
a) integrowanie seniorów mieszkających na terenie SBM „Ateńska”;
b) aktywizowanie udziału seniorów w życiu społecznym oraz organizację ich czasu wolnego;
c) udział w działaniach integracyjnych osób samotnych i niepełnosprawnych;
d) współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi zrzeszającymi seniorów i seniorki;
e) tworzenie sekcji zainteresowań;
f) delegowanie członków Zarządu OKS na spotkania z Radą Nadzorczą SBM „Ateńska” w zakresie
spraw dotyczących emerytów i rencistów.
§4
1. DK Orion zapewnia OKS pomieszczenia, zabezpieczenie organizacyjno-eksploatacyjne oraz w
miarę możliwości środki finansowe określone w planie gospodarczym SBM „Ateńska”, przeznaczone
na działalność społeczno-kulturalną.
2. Dopuszczalne jest wspieranie działalności Klubu z innych źródeł, np. typu sponsorskiego.
§5
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków OKS.
2. Walne Zebranie członków Klubu powinno być zwołane na koniec kadencji Zarządu OKS w
terminie do końca listopada danego roku.
3. O zwołaniu zebrania powiadamia się mieszkańców na co najmniej tydzień przed terminem
zebrania w zewnętrznych tablicach informacyjnych SBM „Ateńska”.
4. Członkami OKS mogą być seniorzy: członkowie i mieszkańcy SBM „Ateńska”.
§6
1. Organizatorem bieżącej działalności Klubu jest Zarząd Klubu wybierany na Walnym Zebraniu
członków Klubu. Zarząd liczy od 5 do 9 osób.
2. W skład Zarządu Klubu wchodzą:
a) przewodniczący;
b) zastępca;
c) sekretarz;
d) kierownicy sekcji.
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§7
OKS realizuje działalność określoną w planie pracy poprzez m.in. następujące sekcje:
a) sekcja zajęć sportowych „Aktywni”, w tym: gimnastyka, siłownia, tenis stołowy, nordic walking;
b) sekcja brydża sportowego;
c) sekcja gier stolikowych „Plotka”;
d) sekcji rękodzieła;
e) zespół muzyczny „Tęcza”.
§8
1. Zarząd OKS opracowuje roczne plany pracy, które są zgodne z programem działalności społecznokulturalnej DK Orion i podlegają akceptacji przez Dyrektora DK Orion oraz zatwierdzeniu przez
Zarząd Spółdzielni.
2. Sekcjami kierują kierownicy, którzy organizują i nadzorują jej prace.
3. Kierownicy sekcji wybierani są spośród członków sekcji na Walnym Zgromadzeniu OKS przed
wyborem Zarządu.
4. Praca na rzecz Klubu przez członków Klubu jest pracą społeczną.
§9
1. Zarząd OKS jest wybierany na czteroletnią kadencję w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów.
2. Bierne prawo wyborcze mają seniorzy członkowie z SBM „Ateńska”.
3. Czynne prawo wyborcze mają członkowie, seniorzy i mieszkańcy SBM „Ateńska”.
§ 10
1. W przypadku niezadowalającej pracy Zarządu OKS na wniosek 10 członków Klubu zwołuje się
Walne Zebranie w celu oceny pracy i ewentualnej zmiany składu Zarządu.
2. Za całokształt działań zgodnych z niniejszym regulaminem jest odpowiedzialny Zarząd OKS, a w
szczególności Przewodniczący OKS.
3. Zgłoszone wnioski OKS mają charakter konsultacyjny w zakresie organizacji życia seniorów SBM
„Ateńska”.
§ 11
1. Kierownik sekcji w zakresie działania sekcji podlega Prezydium OKS.
2. Nadzór nad sekcją sprawuje Dyrektor DK Orion.
3. Kierownik odpowiada za:
a) opracowanie planu pracy sekcji;
b) inspirowanie przedsięwzięć realizujących cele sekcji.
4. Kierownik w przypadku niewłaściwego zachowania członków sekcji upomina ich; może również
zastosować inne środki włącznie z wnioskowaniem o czasowe zawieszenie uczestnictwa, a nawet
wydalenie z sekcji, w porozumieniu z członkami sekcji, którzy podejmują decyzje większością
głosów.
§ 12
1. Kierownik sekcji może być w każdym czasie odwołany większością głosów przez członków sekcji
na wniosek co najmniej trzech (3) członków sekcji.
2. Nowy kierownik jest wybierany przez członków sekcji w obecności trzech (3) członków Zarządu
OKS i wchodzi w skład Zarządu OKS.
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§ 13
1. Członkowie OKS wnoszą miesięczną opłatę od września do czerwca, każdego roku w wysokości
10 zł za karnet klubowy, płatną do Dyrektora DK Orion.
2. Osoby nie będące członkami OKS, korzystające z działalności OKS, wnoszą miesięczną opłatę od
września do czerwca, każdego roku w wysokości 30 zł za karnet klubowy, płatną do Dyrektora DK
Orion.
3. Zarząd OKS sporządza i aktualizuje listę członków na podstawie składek i deklaracji uczestnictwa.
§ 14
1. Członkowie sekcji mają prawo do:
a) współorganizowania i uczestnictwa w działalności sekcji zgodnie z jej celami
i potrzebami;
b) rozwijania zainteresowań;
c) udziału w wyborach do Zarządu OKS, kierownictwa sekcji (czynne prawo wyborcze);
d) uczestniczenia w zebraniach sekcji;
e) zgłaszania wniosków w sprawach sekcji i klubu.
§ 15
1. Członkowie sekcji są zobowiązani do przestrzegania postanowień prawa wewnątrzspółdzielczego i
przepisów DK Orion.
2. Utrata praw członka sekcji następuje wskutek:
a) jego dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej w sekcji;
b) skreślenia z listy w następstwie wykroczeń, łamania prawa i dyskredytowania dobrego imienia
Klubu;
c) nieopłacania składek.
3. O skreśleniu z listy decydują członkowie na zebraniu sekcji.
4. Wykluczony członek sekcji ma prawo odwołać się do Zarządu OKS.
§ 16
1. Zajęcia i praca w Klubie odbywają się w sekcjach, zespołach lub wspólnie.
2. Cele i zadania sekcji są realizowane przez jej członków pod kierownictwem instruktorów,
dyrygenta, kierownika sekcji.
3. Zajęcia klubowe odbywają się według harmonogramów w poszczególnych sekcjach
w miarę dostępności pomieszczeń i za zgodą Dyrektora DK Orion, w godzinach pracy
DK Orion, jednakże nie później niż do godz. 22.00.
4. Osoby z zewnątrz – goście rekomendowani przez mieszkańców-członków OKS mogą brać udział
w zajęciach po wniesieniu ustalonych opłat.
§ 17
Regulamin OKS został zatwierdzony przez Zarząd SBM „Ateńska” uchwałą z dnia 6.03.2015 roku i
obowiązuje od dnia 6.03.2015 r.
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