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SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA  

SOBOTA, 23 LISTOPADA 2013 

The Cloisters, St Benedict’s School, London W5 2ES 

 

1. Powitanie zebranych 

Zebranie otworzyła Wice-Prezes Koła Rodzicielskiego, Joanna Kaliniecka-Williamson, witając 
serdecznie obecnych rodziców i gości i dziękując im za przybycie. 

 

2. Wybór przewodniczącego, asesorów i sekretarza 

Przewodniczącym zebrania został Andrzej Formaniak, asesorami: Ewa Chodzko-Zajko i Giga 
Karakulko, sekretarzami: Jola Jabłońska i Danuta Ryland. 

Andrzej Formaniak zaproponował powołanie Komisji Rewizyjnej do której zgłoszono następujące 
osoby: Magda Włodarczyk-Sroka i Stuart Ryland oraz asesorów 

 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad 

Przyjęto jednogłośnie. 

 

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Wszystkich Rodziców z dnia 24/11/2012 

Przyjęto bez zastrzeżeń. 

 

5. Sprawozdania 

Sprawozdanie za rok 2012/13 przedstawiła Dyrektor szkoły, Marta Bniński 

Sprawozdanie za rok 2012/13 przedstawili Wiceprezesi: Joanna Kaliniecka-Williamson i Nuna 
Staniaszek. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2012/13 przedstawił Skarbnik, Justyna Matysiak-Bełz 

Powyższe sprawozdania zostały umieszczone w załącznikach. 

 

6. Komisja Rewizyjna – Magda Włodarczyk-Sroka i Stuart Ryland w pełni potwierdzili wynik 
finansowy szkoły. 

Przekazali gorące podziękowania dla Skarbnika i księgowych za duży wkład pracy w 
przygotowaniu preliminarza i fachowe prowadzenie finansów szkoły. 
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7. Dyskusja nad sprawozdaniami 

Grzegorz Tarasewicz zadał pytanie Justynie Matysiak-Bełz dlaczego istnieje różnica między 
dochodami z czesnego a wydatkami szkoły. Justyna Matysiak-Bełz wyjaśniła że dzięki dotacji 
otrzymanej z Ambasady Polskiej szkoła mogła dokonać większych wydatków na swoje bieżące 
potrzeby.  

 

8. Przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Trustees) 

 

Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie przez wszystkich 59 zebranych rodziców.  

 

9. Wybór nowego Zarządu (Trustees) na rok 2013/14 

 

9.1 Przedstawienie roli Trustees/Powierników 

Nuna Staniaszek przedstawiła role Trustees/Powierników i zaznaczyła, że osoby te ponoszą 
prawną odpowiedzialność za działalność szkoły oraz są niezbędne do sprawnego kierowania 
szkołą. 

 

9.2 Wybór nowego Prezesa 

Joanna Kaliniecka-Williamson zgłosiła swoja kandydaturę na Prezesa. 

Wydano 59 mandatów. Policzono zebranych w momencie głosowania – obecnych było 59 osób. 

Joanna Kaliniecka-Williamson zostala jednogłosnie wybrana na stanowisko Prezesa 

.  

9.3 Prezentacja kandydatów na Powierników 

Kandydatami na powierników ubiegającymi się o ponowny wybór byli: Beata Bartosiak, Robert 
Biegała, Ewa Chodzko-Zajko, Jola Jabłońska, Giga Karakulko, Marzena Konarzewska, Andrzej 
Rumun, Nuna Staniaszek, Iwona Szumniak i Witek Tybulewicz.  

Nowymi kandydatami na powierników zostali: Natasha Gavin, Krystyna Łukasiewicz, Grażyna 
Perkowska, Elżybieta Joanna Rutkowska, Paweł Rutkowski, Lidia Ślęzak. 

Jednogłośnie głosowano na całą listę kandydatów i wszyscy zostali zaakceptowani.  

 

10. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2013/14 

Magda Włodarczyk-Sroka i Stuart Ryland wyrazili gotowość pełnienia tej funkcji na następny rok. 
Uzyskali jednogłośne poparcie. 

 

11. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2013/2014 i dyskusja nad preliminarzem 

Justyna Matysiak-Bełz zaznaczyła, że wpływy z opłat za szkołę będą niższe w roku 2013/14 ze 
względu na mniejszą ilość klas i większą liczbę rodzeństwa. Jednocześnie szkoła spodziewa się 
dofinansowania z Ambasady, na co jednak nie możemy liczyć każdego roku. Skarbnik spodziewa 
się że wydatki w roku 2013-14 bedą wyższe o ok 20% ze względu na koszty planowanych 
ulepszeń w wyposazeniu systemow IT, wprowadzeniu nowych i niezbędnych stanowisk oraz 
podwyżki pensji nauczycieli od stycznia 2013. Z tego powodu Justyna przedstawiła przykładową 
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strukture wydatków na następny rok, zaznaczając że to może się wiązać z podniesieniem 
czesnego. Te sprawy zostaną i ustalone przez powierników w ciągu roku.  

 

Magdalena Michalec zapytała jakie kryteria szkoła musi spełnić aby otrzymać dotacje finansowe. 
Justyna Matysiak-Bełz powiedzała że Andrzej Rumun w imieniu szkoły utrzymuje kontakt z 
organizacjami które udzielają takich funduszy i w momencie kiedy zaistnieją takie możliwości 
szkoła składa podania o dotacje finansowe.  

 

Grzegorz Tarasiewicz zapytał kiedy i na jakiej zasadzie bedzię podjęta decyzja o podniesieniu 
czesnego. Justyna Matysiak-Bełz odpowiedzała że to jest trudne do przewidzenia w tej chwili, 
gdyż bedzie to zależało od tego kiedy otrzymamy dofinasownie i jak duże ono będzie.  

 

Preliminarz na rok 2013/14 został jednogłośnie przyjęty. 

 

12. Przyjmowanie zgłoszeń na Członków Wspierających Koło Rodzicielskie 

 

Joanna Kaliniecka-Williamson zaapelowała do obecnych na sali rodziców o zaangażowanie się w 
działalność Koła Rodzicielskiego które ma bardzo dużo pracy i zawsze potrzebuje poparcia. 
Dwanaście osób wyraziło chęć wzięcia udziału w pracy Koła.  

 

13. Wolne wnioski 

Magdalena Michalec zapytał czy można byłoby wyposażyć uczniów w słowniki polsko-angielskie. 
Marta Bniński odpowiedziała że słowniki znajdują sie w naszej szkolnej bibiotece i nauczyciele 
mogą je wypożyczać na lekcje. Zakupienie słowników dla wszystkich uczniów byłoby za dużym 
wydatkiem dla szkoły.  

 

Justyna Matysiak-Bełz otrzymała email od rodzica z pytaniem czy można byłoby zorganizować bal 
karnawałowy dla dzieci zamiast dyskoteki walentynkowej dla rodziców. Justyna wyjaśniła że nie 
bedzie problemu aby zorganizować obie imprezy. Dyskoteka jest dobrym zródłem dochodu dla 
szkoły więc bedzie kontynuowana, a bal karnawałowy dla dzieci można będzie wprowadzić w tym 
roku – jeżeli rodzice zgłoszą chęć pomocy przy jego organizacji.  

 

14. Zakończenie zebrania 

Joanna Kaliniecka-Williamson podziękowała Andrzejowi Formaniakowi za prowadzenie zebrania 
oraz podziękował asesorom, sekretarzom i Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie przekazała 
serdeczne podziękowania członkom Zarządu i Koła Rodzicielskiego którzy odeszli ze swoich 
funkcji w tym roku: Monika Cesarz, Elżbieta Moylan, Edyta KrolAneta Łagosz, Aneta Zakrocka 
Dos-Santos i Malgorzata Drwięga.  

Jednocześnie Joanna Kaliniecka-Williamson gorąco podziękowała za ogromny wkład pracy 
Justynie Matysiak-Bełz ktora po 4 latach odchodzi w tym roku ze stanowiska Skarbnika.  
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