Uchwała Nr 2/2014/2015
Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie Planu Finansowego na 2015 rok
Na podstawie art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 15 Regulaminu Rady
Rodziców ZSZ Nr 1 w Nowej Dębie z dnia 16 stycznia 2014 roku
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
uchwala się, co następuje:
§1
W celu realizacji przyjętego na rok 2015 planu pracy, w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną uchwala się „Preliminarz Wydatków na rok 2015”.
§2
Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 roku, planowane wpływy oraz wydatki
przewidziane na organizację uroczystości szkolnych, konkursów i turniejów oraz pomocy
materialnej dla szkoły w ramach środków pochodzących z prowizji firm ubezpieczeniowych
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Rodziców.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek BABULA
...........................................................................

Przewodniczący Rady Rodziców

_______________
Art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub
placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4”.
§ 15 Regulaminu RR : „1.Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez prezydium Rady planie
finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców. 2.Preliminarz wydatków powinien
uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców. 3. W zatwierdzonym preliminarzu wydatków
zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców, po stwierdzeniu ważnego interesu
szkoły. 4. O zmianach tych prezydium informuje Radę Rodziców na najbliższym zebraniu.

Załącznik do uchwały nr 2/2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Preliminarz Wydatków Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
na rok 2015
ZAPLANOWANE WPŁYWY
Źródło wpływów
kwota
Bilans otwarcia roku 2015
4 429,13 zł
w tym prowizje Ubezpieczyciela
3 525,69 zł
Plan wpływów z dobrowolnych składek
2 800,00 zł
rodziców
Prowizja z ubezpieczenia na rok 2015/2016
1 700,00 zł
RAZEM WPŁYWY
4 400,00 zł
ZAPLANOWANE WYDATKI
Opis wydatków
kwota
w tym: określenie wydatku
100,00 zł „Noworoczny Turniej Szachowy”
Nagrody w
sportowo100,00 zł „VI Szkolny Turniej Walentynkowy”
400,00 zł
sprawnościowych
100,00 zł „Turniej Sprawnościowy dla Klas Pierwszych”
konkursach
100,00 zł „Szkolny Turniej Lekkoatletyczny”
szkolnych
Konkursy
ogólnoszkolne
600,00 zł

Konkursy
tematyczne / z
wiedzy

300,00 zł

1 030,00 zł
Uroczystości
Szkolne

200,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

„VI Szkolny Przegląd Talentów”
„Konkurs na Plakat Matematyczny”
„Szkolny Konkurs Fotograficzny”
Konkurs „Kochanowski i jego czasy”
Konkurs Patriotyczny z okazji Święta
Niepodległości

100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
800,00 zł
80,00 zł
150,00 zł

Konkurs dla klas III na „Najciekawszy Wielościan”
Szkolny Konkurs „Języka Angielskiego”
Szkolny Konkurs „Języka Niemieckiego”
Zakończenie nauki klas maturalnych
Zakończenie roku szkolnego (kwiaty)
„Powitanie uczniów klas I-ych na słodko”

50% wpłat klas
maturalnych

opłaty i inne
1 400,00 zł

RAZEM WYDATKI

1 400,00
zł

Studniówka
Utrzymanie konta, opłaty za przelewy i realizacja
wniosków nie ujętych w planie, w tym pomoc
materialna dla szkoły w ramach środków z prowizji
firm ubezpieczeniowych

3 730,00 zł

Realizację finansową planowanych konkursów oraz uroczystości uzależnia się od
posiadania stosownych środków finansowych na koncie Funduszu Rady Rodziców.
Sporządził :

