
 

Regulamin funduszu rezerwowego 

Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. Tworzy się Fundusz rezerwowy w Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM (zwany w 

dalszej części Regulaminu „Funduszem”) 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na Funduszu. 

 

§ 2 

Celem Funduszu jest zapewnienie Spółdzielni środków finansowych w następujących sytuacjach: 

 

a) powstania szkody w majątku Spółdzielni objętym ubezpieczeniem, jeśli sytuacja wymaga 

podjęcia niezwłocznych działań przed wypłatą odszkodowania - w takiej sytuacji kwota 

wypłaconego w terminie późniejszym odszkodowania zasila Fundusz, 

b) potrzeby naprawy, remontów i modernizacji budynków Spółdzielni w przypadku, gdy ich 

przeprowadzenie jest uzasadnione zapewnieniem lub poprawieniem właściwego korzystania 

z lokali bądź nieruchomości wspólnej, a realizacja ich nie jest możliwa w ramach posiadanych 

środków funduszu remontowego, bądź odszkodowanie nie pokrywa kosztu usunięcia szkody, 

lub są one wynikiem działania siły wyższej, 

c) potrzeby uzupełnienia środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z finasowaniem 

budowy mieszkań w ramach zaciągniętych przez Spółdzielnię kredytów. 

 

 

Rozdział II. Zasady tworzenia i likwidacji Funduszu. 

 

§ 3 

1. Środki pieniężne Funduszu pochodzić mogą z następujących źródeł: 

a) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni; 

b) darowizn, spadków, zapisów testamentowych i innych wpłat o dobrowolnym charakterze, 

uzyskanych zgodnie z obowiązującym prawem; 

c) obligatoryjnych wpłat dokonywanych przez najemców na Fundusz, których wysokość 

ustalana jest na zasadach określonych w umowach najmu z Najemcami; 

d) z wpłacanych przez Najemców kaucji.   

2. Likwidacja Funduszu może nastąpić tylko poprzez przeniesienie środków finansowych do 

funduszu zasobowego Spółdzielni. 

 

§ 4 

Środki Funduszu winny być gromadzone na odrębnym koncie bankowym. 

 

 

Rozdział III. Zasady gospodarowania Funduszem. 

 

§ 5 

1. Decyzje o wydatkowaniu środków Funduszu podejmuje Zarząd po uprzednim uzyskaniu 

zgody Rady Nadzorczej zawartej w stosownej uchwale. Po wydaniu takiej decyzji Zarząd 

podejmuje niezwłoczne działania w celu jej realizacji. 

 



2. Zarząd zwracając się do Rady przedstawia co najmniej następujące informacje: 

      - przyczynę uzasadniającą skorzystanie ze środków Funduszu, 

      - preliminarz wydatków oraz planowany harmonogram zwrotu środków do Funduszu. 

 

§ 6 

1. Środki wydatkowane na cele określone w § 2 lit. „b” podlegają zwrotowi do Funduszu przez 

użytkowników lokali poszczególnych nieruchomości, dla których zostały one wydatkowane. 

2. Szczegółowy sposób zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, określa w drodze uchwały Rada 

Nadzorcza. 

 

§ 7. 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Osób 

Prawnych DOM w dniu …………………… r. uchwałą nr ………………… i wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 
 
 

 

Podpisy Rady Nadzorczej 
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