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Zalqcznik nr 1 do Regulaminu Rady Rodzic6w Przedszkola nr 420

Regulamin Finansowy Rady Rodzic6w Przedszkola nr 420 w Warszawie.

POSTANOWIENIA OG6LNE

Sr

W dziafalnoSci f inansowej Rady Rodzic6w - zwanej dalej Radq obowiqzujq
zasady celowego i  oszczqd nego gospodarowania Srod kami spofecznymi.
Podstawq dziatalno6ci f inansowej Rady stanowi Prel iminarz na dany rok
szkolny.
Pref iminarz jest opracowywany przez Radq podczas pierwszego zebrania
Rady i  zatwierdzany Uchwatq Rady najp6lniej  w dniu kolejnego zebrania
Rady.
W okresie, od L wrze6nia do dnia podjqcia uchwaty przez Radq o
uchwaleniu Prel iminarza na dany rok szkolny, Prezydium Rady
upowa2nione jest do zatwierdzania wydatk6w do wysoko5ci Sredniej
miesiqcznej wydatk6w Rady z poprzedniego roku szkolnego, nie wy2szej
ni2 do wysokoSci niewykorzystanych Srodk6w z poprzedniego roku
szkolnego.
Wptaty na Radq dokonywane przez Rodzic6w w okresie miesiqcy
wakacyjnych sq zal iclane na poczet kolejnego roku szkolnego.
W przypadku wptat dokonywany w okresie miesiqcy wakacyjnych przez
Rodzic6w, kt6rych dzieci koriczq w danym roku szkolnym edukacjq w
Przedszkolu nr 420 wptaty te zostanq im zwr6cone na rachunek
bankowy, z kt6rego nastqpity. I

ZASADY DYSPONOWANIA FUNDUSZAMI RADY RODZIC6W

$z

Srodki pieniqzne gromadzone przez Radq przechowuje siq na rachunku
bankowym, otwartym dla Rady, jako organizacj i  bez osobowo6ci
prawnej,  a tak2e na bankowych lokatach terminowych.
R6wnocze6nie z otwarciem rachunku bankowego nale2y zlo2yc wzory
podpis6w os6b upowaznionych do dysponowani Srodkami
zgromadzonymi na tym rachunku zgodnie z Regulaminem Rady oraz
obowiqzujqcq procedurq bankowq.
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3. W przypadku korzystania z bankowo6ci internetowej ka2da z os6b
upowa2nionych winna odebrai sw6j numer PIN-u, token lub kartq z
kodami uwierzytelniajqcymi u powa2nionego.

4. Dysponowanie rachunkiem bankowym odbywa siq zgodnie z g 11 pkt.  3
Regulaminu Rady.

5. W przypadku zmian w funkcj i  Przewodniczqcego Rady i  Skarbnika Rady -

Prezydium Rady w ciqgu 14 dni -  jest zobowiqzane do zto2enia w banku
dokument6w aktual izujqcych sktad os6b upowa2nionych do
dysponowania Srodkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady.

6. Osoba, kt6rej Rada powierzyta prowadzenie catoksztattu dziatalnoSci
fina nsowo-gospod arczej Rady skfada oiwiadczenie o od powiedzia InoSci
materialnej o tre6ci stanowiEcej Zalqcznik nr 1 do Regulaminu
Finansowego Rady Rodzic6w.

ZASADY PRZYJMOWANIA WPTAT GOToWKOWYCH
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1.. Przyjmowanie wpfat got6wkowych nie jest dozwolone.

ZASADY DOKONYWAN IA WYPIAT GOToWKOWYCH
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1,. Wyptaty got6wkowe wymagajq akceptacji Przewodniczqcego Rady i
winny byi szczegotowo rozliczone.
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ZASADY DOKONYWANIA PRZELEW6W ERNTOWYCH
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1. Podstawq do dokonania przelewu z rachunku bankowego Rady stanowiq:
a. faktury za zakupione towary, wykonanq ustugq, wystawione na

Radq,
b. paragony f iskalne za zakupione towary,
c. rachunek do umowy o dzieto lub umowy zlecenia wystawiony na

Radq,
d.  za l iczk i  jednorazowe.
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Dokumenty wymienione w pkt.  a-d stanowiqce podstawq wyptaty ze
Srodk6w Rady winny byi zaakceptowane pod wzglqdem merytorycznym i
przekazane do wyptaty Ska rbnikowi.
Ka2dy dow6d dokumentujqcy podstawq do wyptaty Srodk6w Rady winien
zawierai opis, kt6rego punktu Prel iminarza dotyczy wydatek.
Ze Srodk6w pieniqznych Rady mogE byd wyptacane zaliczki jednorazowe
na wydatki ujqte w okreSlonym punkcie Preliminarza.Zaliczki wyptaca siq
na pisemny wniosek zainteresowanej osoby wystany droga mailowq i
winny byc przez niq rozl iczone w terminie okreSlonym na zatwierdzonym
wniosku o wyptatq. Termin tez nie mo2e byi dtu2szy ni2jeden miesiqc od
dnia wyptaty zal iczki.
Bfqdne wptaty dokonane na rachunek bankowy Rady powinny byi
zwracane na ten sam rachunek, z kt6rego byly przelane i w tej samej
wysokoSci.
Wszystkie dokumenty stanowiqce podstawq dokonywania przelew6w
bankowych powinny byi archiwizowane.

zAsADy pRowADzENtA KStEGOWOSCI RADY
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Wszelkie przychody iwydatki Rady podlegajq ewidencj i .
Podstawq zapisu w ewidencj i  sq dowody ksiqgowe, zwane dalej
dowodami, spelniajqce wymagania okre5lone w pkt.  4 poni2ej oraz inne
dokumenty dopuszczone przez Radq w formie Uchwaly Rady.
TreSi zapisu w ewidencj i  powinna umo2liwiai powiqzanie go z dowodem.
Dowody stanowiqce podstawq zapisu w ewidencj i  powinny byi
przechowywane w porzqdku chronologicznym{ systematycznym.

ZASADY GOSPODAROWAN IA SNOOTNU I TRWATYM I,
MATERIATOWYMI
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t .  Wszelkie Srodki trwate zakupione ze Srodk6w Rady lub otrzymane, jako
darowizna, przekazywane sA na rzecz Przedszkola. Z przekazania
sporzqdzona siq stosowny protok6t zdawczo-odbiorczy, kt6ry podpisuje
w imieniu Przedszkola je j  Dyrektor ,  a  w imieniu Rady min imum 2
cztonk6w Prezydium Rady.
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2. Wszelkie Srodki materiatowe zakupione ze Srodk6w Rady lub otrzymane
przez Radq, jako darowizna stanowiq wytqcznq wtasno6i og6tu Rodzic6w.
Srodkami tymi dysponuje Prezydium Rady.

SPRAWOZDAWCZOS€ I TOruTROLA
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Sprawozdanie z dziatalno6ci f inansowej Rady za dany rok szkolny,
uwzglqdniajqce gospodarowanie Srodkami w ramach rachunku
bankowego Rady, a tak2e wydatkowanie Srodk6w z odniesieniem do
poszczeg6lnych pozycj i  Prel iminarza winno byi sporzqdzone do 15
wrzeSnia kazdego nastqpnego roku przez osobq prowadzqcq ewidencjq w
porozumieniu z  Prezydium Rady.
Zaakceptowane przez Prezydium Rady sprawozdanie z dziatalno5ci
powinno zostai przekazane przez Prezydium do zaopiniowania Komisj i
Rewizyjnej do dnia 1,6 wrze6nia ka2dego roku nastqpnego okresu
sprawozdawczego.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci sprawozdania z ewidencjq Rady,
Komisja Rewizyjna przedstawia swoje uwagi Prezydium Rady.
Komisja Rewizyjna winna dokonai czynnoSci kontrolnych, kt6rych zakres
wynika bezpo6rednio z regulaminu Rady, co najmniej raz w ciqgu roku
szkolnego. Protok6t z kontrol i  winien byi przedstawiony na najbl izszym,
po zakonczeniu kontrol i ,  posiedzeniu Rady.
Nie rzadziej ni2 dwa'razy w roku Komisja Rewizyjna winna przeprowadzic
kontrole Srodk6w pieniq2nych zgromadzonych przez Radq.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci lub nadu2yi w prowadzeniu
ewidencji lub finans6w Rady, Komisja Rewizyjna winna zto2yc stosowny
wniosek do Prezydium Rady, celem powiadomienia przez Prezydium
Rady o tym fakcie organ6w Scigania.
Protokoty Komisji Rewizyjne j z przeprowadzonych kontroli sprawozdania
z dzialalno6ci finansowej Rady przekazywane sE Przewodniczqcemu Rady
i przechowywane wraz z dokumentacjq Rady.

Regulamin niniejszy wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia go przez Radq.
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ZalEcznik nr 1do Regulaminu Finansowego Rady Rodzic6w

Warszawa, dnia 27 pafldziernika 2OL5r.,

Przyjmujq do wiadomo5ci,  2e ponoszQ petnq materialnq
odpowiedzialno5i za powierzone mi Srodki f inansowe zgromadzone na
rachunku bankowym Rady Rodzic6w jak r6wnie2 za dokumenty
finansowe i ich prawidlowy obieg. Zobowiqzujq siq do przestrzegania
obowiqzujqcych przepis6w o96lnych w zakresie prowadzenia operacj i  na
rachunku bankowym Rady Rodzic6w oraz Uchwat Rady Rodzic6w.
O6wiadczam, ze jestem Swiadoma/y mojej odpowiedzialno6ci za ich
naruszenie.

Pod pis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie catoksztattu dziala lno5ci
, finansowo-gospoda rczej.

pL t,h/


