Warszawa, 19.12.2013 r.

Protokół
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców
Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie,
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 18.00
Lista członków Rady Rodziców (dalej jako: „Rada”) obecnych na posiedzeniu została wskazana
w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Nie uzyskano kworum uprawniającego do głosowania.
Podczas zebrania przedyskutowano projekt budżetu Szkoły na 2014 r. przedłożony przez Burmistrza
Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. Sformułowano uchwałę w sprawie zaopiniowania
budżetu Szkoły na rok 2014 negatywnego zaopiniowania projektu budżetu Szkoły w częściach:
1) § 4210 - Materiały i wyposażenie,
2) § 4300 – Usługi pozostałe,
3) § 4240 – Pomoce dydaktyczne,
a w pozostałej części projekt budżetu zaopiniowano pozytywnie.
Jednocześnie Rada sformułowała poprawki do projektu budżetu, które zostały wskazane w załączniku do
uchwały Rady.
Projekt uchwały został rozesłany do wszystkich członków Rady. Uchwała została podjęta przez członków
Rady obiegowo. Członkowie Rady podpisali uchwałę w Sekretariacie Szkoły następnego dnia.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załącznik:
1) Lista obecności
2) Uchwała nr 6/2013 w sprawie zaopiniowania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie na rok 2014

Protokół sporządził:

Sekretarz

Protokół zaakceptował:

Przewodniczący

UCHWAŁA NR 6/2013
Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zaopiniowania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie na rok 2014
§ 1.
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie
negatywnie opiniuje projekt budżetu na rok 2014
Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie, przedłożony przez
Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w następujących jego
częściach:
4) § 4210 - Materiały i wyposażenie,
5) § 4300 – Usługi pozostałe,
6) § 4240 – Pomoce dydaktyczne.
Pozostałą część projektu budżetu Rada Rodziców opiniuje pozytywnie.
§ 2.
1. Rada Rodziców zgłasza poprawki do budżetu, o którym mowa w § 1, wnosząc do
Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy o ich
uwzględnienie.
2. Poprawki do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, który
wraz z tekstem niniejszej uchwały zostanie przekazany Dyrektorowi Szkoły.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Uzasadnienie
Dnia 18 grudnia 2013 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie przekazał do zaopiniowania przez Radę Rodziców doręczony do
Szkoły projekt budżetu na 2014 rok, opracowany przez Burmistrza Dzielnicy
Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

W opinii Rady Rodziców, proponowany budżet Szkoły na 2014 rok nie
odzwierciedla potrzeb Szkoły dla jej prawidłowego funkcjonowania.
Rada Rodziców zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15
marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze
zmianami), do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, a w szczególności:
utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, w zakresie określonym przez statut
miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy.
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lipca 2012 roku
w sprawie sygn. akt I OSK 997/12, środki niezbędne na realizację zadań oświatowych,
w tym na […] utrzymanie szkół i placówek są zagwarantowane w dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. Gmina nie może uchylić się od realizacji zadania
obowiązkowego, jakim jest prowadzenie i utrzymywanie szkół […]. Środki te są
gwarantowane między innymi z subwencji oświatowej, jaką otrzymuje Dzielnica, której
obowiązkiem jest zapewnienie środków w takiej wysokości, by wszystkie potrzeby
oświatowe i związane z prowadzeniem szkoły były zabezpieczone.
Z treści cytowanego powyżej orzeczenia wynika, iż realizując zadanie własne Burmistrz
Dzielnicy jako organ administracji samorządowej, nie może się kierować zasadą
swobody stosowania przepisów, lecz jest on zobowiązany do zapewnienia, by potrzeby
te były zrealizowane w zakresie niezbędnym, a więc takim, jaki pozwala szkole na
realizowanie przez nią w pełni programów nauczania określonych przez właściwego
ministra do spraw edukacji oraz władze szkoły.
Przedłożony przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego
Warszawy projekt budżetu Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich w
Warszawie nie zabezpiecza zaspokojenia niezbędnych potrzeb w zakresie realizacji
zadań edukacyjnych i wychowawczych Szkoły. Jednocześnie przedłożony projekt
budżetu Szkoły nie uwzględnił wzrostu cen towarów i usług, który obecnie
średniorocznie wynosi od 1 do 3,5 proc.
Mając powyższe na względzie, zaopiniowanie projektu budżetu Szkoły przez
Radę Rodziców jest uzasadnione.

……………………………………...………
(Sekretarz)

………………………………………………
(Przewodniczący)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr …........…/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zaopiniowania budżetu Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie na rok 2014
UWAGI DO PROJEKTU BUDŻETU
1) W § 4210 – Materiały i wyposażenie, z kwot przeznaczonych w 2014 roku na
wyposażenie świetlicy, wydzielono kwotę 368,- (trzysta sześćdziesiąt osiem)
złotych. W porównaniu z rokiem 2013, w którym na wyposażenie świetlicy w § 4210
przeznaczono kwotę 1.898,- (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych,
jest to kwota mniejsza o kwotę 1.530,- (jeden tysiąc pięćset trzydzieści) złotych. W
związku z powyższym Rada Rodziców wnosi o przeznaczenie na ten cel w roku
2014 kwoty na poziomie z roku 2013, to jest kwoty 1.898,- (jeden tysiąc
osiemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych;
2) W § 4210 – Materiały i wyposażenie, z kwot przeznaczonych w 2014 roku na
wyposażenie szkoły (oddziałów szkolnych), wydzielono kwotę 47.389,(czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) złotych. W porównaniu z
rokiem 2013, w którym na wyposażenie szkoły w § 4210 przeznaczono kwotę
49.389,- (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych, jest to
kwota mniejsza o kwotę 2.000,- (dwa tysiące) złotych. W związku z powyższym
Rada Rodziców wnosi o przeznaczenie na ten cel w roku 2014 kwoty na
poziomie z roku 2013, to jest kwoty 49.389,- (czterdzieści dziewięć tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt osiem) złotych. Kwota ta odzwierciedla bieżące potrzeby
Szkoły na realizację zadań programowych, to jest: zakup oprogramowania
edukacyjnego (licencje płatne za każde stanowisko), wyposażenie biblioteki w sprzęt
multimedialny, doposażenie sal informatycznych w dodatkowe trzy komputery;
3) W § 4300 – Usługi pozostałe, z kwot przeznaczonych w 2014 roku wydzielono
kwotę 26.118,- (dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemnaście) złotych. W porównaniu z
rokiem 2013, w którym była to kwota 37.244,- (trzydzieści siedem tysięcy dwieście
czterdzieści cztery) złotych, jest to kwota mniejsza o kwotę 11.126,- (jedenaście
tysięcy sto dwadzieścia sześć) złotych. W związku z powyższym Rada Rodziców
wnosi o przeznaczenie na ten cel w roku 2014 kwoty na poziomie z roku 2013,
to jest kwoty 37.244,- (trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery)
złote;
4) W § 4240 – Pomoce dydaktyczne, z kwot przeznaczonych na ten cel w 2014 roku
wydzielono kwotę 1.507,- (trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych dla oddziałów
szkolnych oraz kwotę 94,- (dziewięćdziesiąt cztery) złote dla oddziału
przedszkolnego (zerowego). W porównaniu z rokiem 2013, w którym na pomoce
dydaktyczne przeznaczono kwotę 1400,- (jeden tysiąc czterysta) złotych na pomoce
dydaktyczne oddziałów szkolnych, jest to kwota wyższa o kwotę 107,- (sto siedem)
złotych, zaś dla oddziału przedszkolnego, w porównaniu z rokiem 2013, w którym
wynosiła ona 100,- (sto) złotych, jest to kwota o 6,- (sześć) złotych mniejsza. W
związku z powyższym Rada Rodziców wnosi o przeznaczenie na ten cel w roku
2014 kwoty 3.000,- (trzy tysiące) złotych na pomoce dydaktyczne oddziałów

szkolnych oraz kwoty 250,- (dwieście pięćdziesiąt) złotych dla oddziału
przedszkolnego (zerowego). W opinii Rady Rodziców proponowane kwoty nie są
kwotami wygórowanymi i odzwierciedlają minimalne, bieżące potrzeby Szkoły w celu
realizowania przez nią zadań edukacyjno - wychowawczych. Przyznane kwoty na ten
cel pokryją jedynie w znikomej części te potrzeby i nie pozwolą na bieżące,
niezbędne zakupy pomocy dydaktycznych w roku 2014.

……………………………………...………
(Sekretarz)

………………………………………………
(Przewodniczący)

