Szczecin, 14.03.2014 r.
.

Protokó 1/2013-2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie z dnia
14.03.2014 r.

Komisja Rewizyjna obradowa a w sk adzie 3 cz onków:
1) Marta Szczepankowska
2) Anna Kobusi ska
3) Robert G owala
Komisja obradowa a zgodnie z nast puj cym porz dkiem posiedzenia:
1. Wybór przewodnicz cego KR, sekretarza.
2. Kontrola dzia
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w zakresie
wykonania remontu - wymiana wyk adziny. Pro ba o kontrol skierowana przez
skarbnika Rady Rodziców Krzysztofa Wawrzyniaka dnia 05.03.2014 r. w formie
mailowej).
3. Ustosunkowanie si do zapyta Pana Grzegorza Ciesió ki cz onka Prezydium RR
4. Weryfikacja dokumentów Rady Rodziców.
5. Ogólne uwagi i spostrze enia Komisji Rewizyjnej co do zapisów w regulaminie.

Ad. 1
Przewodnicz
Komisji Rewizyjnej zosta a Pani Marta Szczepankowska, funkcj sekretarza
obj a Pani Anna Kobusi ska.
Ad.2
Dyrektor SP 16 pismem z dnia 03.02.2014 r. zwróci si do Prezydium Rady Rodziców
o wsparcie finansowe remontu korytarza szkolnego.
Z dokumentów wynika, i Przewodnicz ca Rady Rodziców wys a 5 zapyta ofertowych.
Wybór oferty dokonany zosta w formie notatki s bowej z dnia 12.02.2014 r.
W dniu 17.02.2014 r. podpisana zosta a umowa o dzie o przez Przewodnicz
i Skarbnika
Rady Rodziców.
Ocena Komisji Rewizyjnej:
- brak uchwa y w zwi zku z podj ciem decyzji o remoncie
- brak uchwa y upowa niaj cej do podejmowania zobowi za finansowych przez
Przewodnicz , oraz Skarbnika Rady Rodziców przy SP 16.

Ad.3
Komisja Rewizyjna przeanalizowa a pytania i w tpliwo ci przes ane mailowo przez Pana
Grzegorza Ciesió . Ustalono, i odpowiedzi zostan przygotowane przez Przewodnicz
Komisji Pani Mart Szczepankowsk w formie mailowej w terminie do 21 dni od daty
zebrania i zostan do czone do niniejszego protoko u.
Ad.4
Ustosunkowuj c si do prowadzenia dokumentów przez Rad Rodziców Komisja Rewizyjna
wskazuje, i opisy faktur powinny by bardziej precyzyjne i dok adnie odzwierciedla
przeznaczenie zakupionych towarów, b
odwo ywa si do z onego wniosku (np. w
przypadku zakupu nagród nale y okre li jakiego wydarzenia dotyczy y). Faktury winny by
podpisywane przez upowa nione osoby. Zapisy na dokumentach winny by nanoszone
trwale, nie o ówkiem.
Ad.5
- Komisja Rewizyjna sugeruje, aby §4 pkt. 18 rozszerzy o mo liwo delegowania przez
klas osoby do reprezentowania klasy w Radzie Rodziców niekoniecznie Przewodnicz cego
Rady Klasowej. Sugerujemy, aby by a dopuszczona mo liwo wybrania przedstawiciela
rodziców w g osowaniu przeprowadzonym w danej klasie.
- § 11 pkt. 3 zapis paragrafu bezwzgl dnie jako jedyn form decyzji przewiduje uchwa ,
która poddawana jest g osowaniu i zatwierdzana zwyk wi kszo ci g osów. W zwi zku z
powy szym w ocenie Komisji Rewizyjnej podejmowanie decyzji w formie protoko owanego
osowania nie spe nia zapisów regulaminu.

Na tym protokó zako czono i podpisano.

1. Marta Szczepankowska ……......................................
2. Anna Kobusi ska
3. Robert G owala
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