
Uchwała nr 4/2019/2020
Rady Rodziców

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949) oraz ust. I pkt 4 Regulaminu Rady Rodziców, po
zapoznaniu  się  z  projektem  planu  finansowego  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.
Mikołaja  Kopernika w Kraśniku na rok 2020,  złożonym przez  Dyrektora  Szkoły,
w dniu 18 grudnia 2019 r., Zebranie Rady Rodziców, po zapoznaniu się z planem
finansowym  Szkoły  na  rok  2020,  głosując  drogą  komunikacji  elektronicznej,
uchwaliło, co następuje:

§ 1

Rada  Rodziców  postanawia  pozytywnie zaopiniować  plan  finansowy  Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku na rok 2020 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z następującymi uwagami: 

§ 2
Rada Rodziców zwraca uwagę na znaczącą obniżkę (o ponad 200.000 zł) wydatków
na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Może
to skutkować zmniejszeniem liczby zajęć dodatkowych organizowanych w Szkole
dla uczniów, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego, czasu pracy świetlicy
szkolnej,  Powyższe zmiany Rada Rodziców postrzega jako zjawisko niepokojące,
w szczególności  jeżeli  tendencja  spadkowa  w tym dziale  miałaby  mieć  charakter
powtarzalny  w  kolejnych  latach.  Z  drugiej  strony  Rada  Rodziców  pozytywnie
opiniuje  wzrost  wydatków  w  stosunku  do  poprzedniego  roku  budżetowego
przewidzianych na szkolenia dla nauczycieli. 

§ 3

Rada Rodziców zwraca również uwagę, że w planie finansowym nie ujęto wydatków
na reorganizację ruchu i przebudowę ogrodzenia przy głównym wejściu do Szkoły, tj.
od ulicy Spółdzielczej. Nawet jeśli inwestycja ta w całości zostanie ujęta w planie
budżetowym miasta, to w planie finansowym Szkoły powinny zostać zabezpieczone
środki na zwiększone wydatki na media (woda, energia elektryczna) niezbędne do jej
realizacji.



§ 4

Rada Rodziców zwraca również uwagę, że plan finansowy Szkoły w zasadzie nie
uwzględnia  wydatków  na  usługi  remontowe.  Kwota  10.000  zł  w  porównaniu  z
rokiem  poprzednim  (224.000  zł)  jest  niewystarczająca  na  doraźne  naprawy
pomieszczeń i budynków Szkoły, co może skutkować pogorszeniem się ich stanu, a
w dalszej perspektywie poniesienia kosztownych napraw, wskutek braku remontów
bieżących. 

§ 5

Rada Rodziców negatywnie odbiera brak jakichkolwiek środków przewidzianych w 
planie finansowym na nagrody dla uczniów.

    
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  a  jej  wykonanie  powierza  się
Dyrektorowi Szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Załącznik:
Projekt  planu  finansowego  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Mikołaja  Kopernika
w Kraśniku na rok 2020 


