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Notatka ze spotkania w dniu 30.11.2020
Bieżące Finanse RR - konieczność przesunięć niewykorzystanych kwot
Wpłaty na Fundusz RR - podsumowanie
Raport Komisji Rewizyjnej za rok szkolny 2019/2020
1% na rzecz naszej szkoły
Wolne wnioski

SPRAWY BIEŻĄCE
1.
Notatka ze spotkania RR w dniu 30.11.2020
Głosowanie:
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące – 0
2.
Bieżące Finanse RR
Wystąpiła konieczność przesunięć niewykorzystanych kwot w związku z możliwością
zakupu laptopów do Małej Szkoły oraz wymiany komputerów stacjonarnych w
pracowniach wyposażonych w gigatablety.
Pani Dyrektor zgłosiła zapotrzebowanie na zakup laptopów (szt. 11) dla dzieci do
Małej Szkoły oraz konieczność wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego
obsługującego gigatablety w pracowniach szkolnych (szt. 6). Szkoła z własnego
budżetu dokonała zakupu 10 laptopów.
W związku z nauką on-line niemożliwe jest zrealizowanie wielu punktów z
preliminarza przyjętego na bieżący rok szkolny. W związku z tym RR zdecydowała o
przesunięciach niewykorzystanych kwot tak, aby w ramach zatwierdzonego
preliminarza wygospodarować kwotę, która znacząco wesprze zakup niezbędnego
sprzętu komputerowego do szkoły.
Dokonano przesunięć m.in. z funduszu wycieczkowego 1 000 PLN, z pozycji
„pomoce dydaktyczne” 10 000 PLN. Ostatecznie w Preliminarzu Wydatków na rok
szkoły 2020/21 w pozycji B 1 „dofinansowanie szkoły” dokonano korekty opisu
pozycji trzeciej w kolejności na: „wyposażenie – laptopy + zestawy komputerowe
(sprzęt + dodatkowe wyposażenie, licencje”. Kwota przy tej pozycji po korekcie to
40 000 PLN.

Głosowanie:
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało - 0
3.
Wpłaty na Fundusz RR
Na dzień zebrania RR Skarbnik przygotowała podsumowanie wpłat na Fundusz RR.
W sumie dokonano wpłat na kwotę 60 058 PLN. Jest to około 86 % planowanych
wpłat. Należy zauważyć, że wysokość składki nie ulega zmianie od przynajmniej 8
lat. Ciągle mamy do czynienia z klasami, które odmawiają dokonywania
dobrowolnych wpłat na Fundusz RR. Warto rozważyć nagradzanie klas - liderów
wpłat na solidarnościowy Fundusz RR.
4.
Raport Komisji Rewizyjnej za rok szkolny 2019/20
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący – Beata Bieńka
2. Członek – Łukasz Sawionek
3. Członek – Anna Durowicz
Komisja dokonała kontroli finansowej i statutowej Rady Rodziców za rok szkolny
2019/2020, tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. na podstawie
dokumentacji przekazanej przez Skarbnika RR.
Ówczesna sytuacja epidemiologiczna znacznie ograniczyła działanie Rady Rodziców
w zakresie realizacji planowanych inwestycji zgodnie z uchwalonym preliminarzem
na rok szkolny 2019/2020.
Plan finansowy w zakresie wydatków został zrealizowany w 60%.
Uzyskane dochody stanowiły 89% dochodów planowanych.
Komisja Rewizyjna w wyniku kontroli przedłożonego Rocznego planu wydatków
Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020, pozytywnie oceniła sprawozdanie, jako
zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w latach 2019/2020 i
zawnioskowała o udzielenie Radzie absolutorium.
Głosowanie:
Za – 21, przeciw – 0, wstrzymało - 0
5.
1 % podatku na rzecz naszej szkoły
Podjęto decyzję o podpisaniu umowy rocznej z Fundacją Rodzice Szkole celem
pozyskania 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
6.
Wolne wnioski
Nikt z zebranych nie złożył wniosku.
Obecnych na zebraniu – 21 osób (lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny i
pozostaje do wglądu u Sekretarza lub Przewodniczącej)
O godz. 22:00 Przewodnicząca zakończyła zebranie.

