Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO
z dnia 09.11.2017 o godz. 18:30 w budynku na Traktorzystów 16

Zarząd:
Radosław Pacuk
Jacek Szostakiewicz
Karol Pawlak
Iryna Yakymiv
Oles Yakymiv
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy

1.
2.
3.
4.
5.

Sprawozdanie finansowe 25 SKT STO za rok obrotowy 2016/17
Budżet Zespołu Szkół na rok szkolny 2017/18.
Sprawy lokalowe.
Modernizacja strony internetowej Szkoły.
Sprawy różne.

Ad. 1
Zarząd Koła postanowił Uchwałą 13/2017 zatwierdzić sprawozdanie finansowe SKT STO za
rok obrotowy 2016/17.
Głosowało: 5 osób
Za:
5 osób
Przeciw: 0 osób
Wstrzymało się: 0 osób.
Dodatkowo, omówiono następujące kwestie:




Przekazanie przez p. Zosię informacji dotyczącej opłacania składek członkowskich za
rok obrotowy 2017/18 oraz poprzednie lata
Wysłanie maili do członków Koła z prośbą o zapłacenie składki
1% podatku na Szkołę - aktywizacja rodziców do wpłacenia

Ad. 2
Omówione zostały przychody i wydatki budżetu 16/17. Dodatkowo, Zarząd poprosi Dyrekcję
Szkoły o wyjaśnienie i weryfikację wykonania budżetu 16/17. Zarząd wyraził zgodę na
realizację bieżących zobowiązań finansowych, zgodnie z propozycją budżetu Szkoły na rok
17/18

Ad.3

Omówiona została propozycja lokalnego dewelopera budowlanego dotycząca udostępnienia
szkole działki pod budowę szkoły. Ustalono, że:




Zarząd skontaktuje się z deweloperem i porozmawia o ew. szczegółach propozycji
Dyrekcja porozmawia z właścicielami posesji przy Dzieci Warszawy, w sprawie
poszerzenia wjazdu na teren szkoły
Dyrekcja spotka się z mamą jednego z dzieci ze szkoły w sprawach możliwość i
sposobu poszukiwania alternatywnych nieruchomości, które można by było
wykorzystać jako budynek szkolny

Ad. 4
Zarząd wybrał zarekomendowaną propozycję wykonania nowej strony www STO4 i zgodził
się na jej realizację. Poproszono Dyrekcję o koordynację prac nad nową stroną oraz o
podpisanie umowy z wykonawcą.

Ad. 5
W ramach spraw różnych omówiono i ustalono następujące kwestie:



Zaakceptowanie wniosku do Narodowego Programu Czytelnictwa
Dyrekcja poprosiła o obecność członka zarządu podczas uroczystości Święta szkoły
Jasełek i Wigilia Pracowniczej

Protokół sporządził Radosław Pacuk

