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UCHWAŁA Nr 2812019
Rady N adz or czej Iło śni eński ej S półdzi elni Mi e szkani owej

z dnia 15 maia 20I9r.

w sprawie: uchwalenia programu działalności społeczno:oświatowej i kulturalnej
Społdzielczego Domu Kultury Ikośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata
2019 -202r.

W oparciu o art.46 $ 1 ust.1 ustawy zdnia 16.09.I98Żr. Prawo spółdzielcze
(Dz'tJ'z20|8r.poz.7285) oraz $ 68 ust. l pkt 1 Statutu Spółdzielni

Rada Nadz orcza Krośnieńskiej Społdzielni Mieszkaniowej
postanawia:
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Uchwalić program działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej Społdzie|czego Domu
Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2019 - 202I stanowiący zaŁącznik
do niniejszej uchwały.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr 2812019
Rady Nadzorczej I(SM

z dnia 15.05.2019r.

Program działalności społeczno-oświatowel i kulturalnei
Spółdzielczego Dom} KulturY

Krośnieńskiei Spółdzięlni Mieszkaniowei

Podstawowym celem działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej Spółdzie|czego
Domu Kultury Krośnieńskiej Społdzielni Mieszkaniowej jest realizowanie zadanta
statutowego SpółdzieInipoprzez zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych.

Działalnośó społeczno-oświatową i kulturalną Spółdzielczy Dorn Krrltury rea|izlĄe rv trzech
placówkach zloka|izowanych w Krośnie, tj. :

1) w pawilonie przy ul. Wojska Polskiego 41

2) w pawilonie przy ul.IGsielewskiego 2

3) w budynku przy ul. Magurów 6.

Program zajęÓ organizowanych przez placowki Spółdzielczego Domu Kultury
Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obej muj e:

1. organizowanie stałych form zajęciowych powtarzanyclr regularnie zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęÓ zatwierdzonym przez Zarząd Iftośnieńskiej Społdzielni
Mieszkaniowej

2. organizacjęcyklicznych imprez ptzez okres całego roku pracy

Ad'l. Stałe formy zajęciowe organizowane sądla:

a) Dzieci:
. zajęciatanecznę (zespoły taneczne)
o zajęcia rytmiczne i rytmiczno -taneczne
. zajęciawokalno-tanecznę
. zajęcia plastyczne
o zajęciarekreacyjno-sportowe

b) MłodzieŻy:
. zaięciatypu fitness (Aerobic)
. Zajęcia fotograficzne
o zajęcia plastyczne
o zajęciatanęczne (kursy tańca)
. zajęcia sportowe (tenis stołowy)

c) Dorosłych:
o zajęciatypu fitness (Aerobic, Callanetics)
. zajęciataneczne (kursy tanca, indywidualne kursy tańca)
o zajęcia sportowe (tenis stołowy)
o zajęcia fotograficzne



d) Seniorów:
o gimnastyka

' zajęalatanęczne
o tenis stołowy
o zajęcia integracyjne
r warsztaty zajęciowe
. zajęcia fotograficzne

Społdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej moŻe równiez
organizować inne formy zajęciowe niżv,1łżej wymienione.

Ad.2. Przez okres całego roku organizowane są imprezy cykliczne dla dzieci, młodzieŻy,
dorosłych i seniorów takiejak:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

zabawy karnawałowe dla dzieci i seniorów
konkursy plastyczne
konkursy taneczne
konkursy recy.tatorskie
konkursy fotograficzne
przeglądy artystyczne
wakacyjne spotkania dla dzieci tzw. ,,animacje letnie"
turniej tenisa stołowego
spotkania mikołajkowe
występy zespołów artystycznych w placówkach Spółdzielczego Domu I(ultury jak
i na osiedlach Krośnieńskiej Społdzielni Mieszkaniowej
ekspozycje stałe prac fotograficznych i plastycznych
wystawy plastyczne
wystawy fotograficzne
dni seniora
lmprezy dla seniorów

a

a

a

a

a

oprocz powyzszych imprez Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej prowadzi inne imprezy w ramach potrzeb społecznych.

Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Społdzielni Mieszkaniowej w ramach
prowadzonej działalności moze wspołdziałaó takŻe z organizacjami i insty.tucjami
społecznymi, oświatowymi i kulturalnymi przy realtzacji zayęÓ oraz imprez.
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