Elternverein der Polnischen Schule
Namens Jan III Sobieski in Wien
Promenadeweg 3, 1230 Wien

Protokol walnego zebrania rady rodzicow przy Szkole Polskiej im. Jana III
Sobieskiego w Wiedniu w dniu 15.10.2016.
Porzadek zebrania:
1. Powitanie
2. Krótki opis działalności RR
3. Sprawozdanie skarbnika
4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
5. Zatwierdzenie absolutorium
6. Zatwierdzenie składki na rok 2016/2017
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybór członków na kolejną kadencję na poszczególne stanowiska
9. Zakończenie zebrania
Obecni:
Zarzad rady rodzicow:
1. Agnieszka Dukland- z-ca przewodniczacej
2. Marzena Brezwan- skarbnik
3.
4.
5.
6.
7.

Monika Glowacka- z-ca skarbnika
Monika Mansoory- sekretarz
Przemyslaw Chojnowski– z-ca sekretarza
Bartosz Chlap- przewodniczacy komisji rewizyjnej
Agnieszka Candido- czlonek komisji rewizyjnej

Przedstawiciele trojek klasowych i rodzice wg listy obenosci (w zalaczniku).

1.Powitanie obecnych przez A.Dukland.
2.Sprawozdanie z dzialalnosci rady rodzicow w minionym roku szkolnym i zrealizowanych punktow
preliminarza.

3.Sprawozdanie finansowe za miniony rok szkolny 2015/2016 i podkreslenie mozliwosci wgladu
kazdego z czlonkow rady rodzicow do dokumentacji ksiegowosci

4.Sprawozdanie komisji rewizyjnej i oswiadczenie przewodniczacego B.Chlap o zgodnosci wydatkow z
funduszy rady rodzicow pod wzgledem formalnym i rachunkowym.
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stan kasy w dniu 15.10.2016:
stan konta bankowego w dniu 15.10.2016:
lacznie zasoby finansowe rady rodzicow w dniu 15.10.2016:

€ 1.380,39
€ 307,87
€ 1.683,52

Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dotychczasowemu zarzadowi rady rodzicow.

5.Wybor komisji skrutacyjnej w skladzie:



Radoslaw Golaszewski
Roman Romanowski

6.Jednoglosne zatwierdzenie wniosku komisji rewizyjnej i udzielenie absolatorioum zarzadowi rady
rodzicow.

7.Ustalenie skladki na rade rodzicow na rozpoczety rok szkolny 2016/2017.
Pod glosowanie zostaje poddana propozycja skladki w dotychczasowej wysokosci tj.:




za pierwsze dziecko w biezacym roku szkolnym: € 70
za drugie dziecko w biezacym roku szkolnym: € 35
za kazde nastepne dziecko w biezacym roku szkolnym: € 0

Powyzsza propozycja zostaje jednoglosnie przyjeta.

8.Wybor nowego zarzadu RR – omowienie przez A.Dukland funkcji poszczegolnych stanowisk.
Przedstawienie kandydatow na stanowiska zarzadu rady rodzicow:








Karolina Buczynska – przewodniczaca
Roman Romanowski – z-ca przewodniczacej
Aldona Krezolek-Garycka – skarbnik
Sylwia Nowak - z-ca skarbnika:
Monika Mansoory – sekretarz
Przemyslaw Chojnowski - z-ca sekretarza
Agnieszka Candido, Bartosz Chlap, Magdalena Batelt – komisja rewizyjna

Nowy sklad rady rodzicow zostaje jednoglosnie przyjety

9.Podziekowania dla dotychczasowego zarzadu rady rodzicow i zakonczenie zebrania.

