Doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodziców Polskiej Sobotniej Szkoły im.
Mikołaja Kopernika w Peterborough
Registered Charity: 1162636
Data
Godzina rozpoczęcia
Miejsce
1.

: 08/06/19
: 9.15am
: Main Hall, St. John Fisher School, Peterborough PE1 5JN

Powitanie i lista obecności

Osoby obecne podczas zebrania podpisały się na liście obecności. Potwierdzono obecność
wymaganego kworum. Magdalena Kaliszkowska-Kolek (MKK) rozpoczęła zebranie i podziękowała
osobom obecnym za przybycie.
2.

Sprawozdanie ostatniego spotkania

MKK przedstawiła sprawozdanie ostatniego walnego zebrania (9 czerwca 2018), które zostało
zatwierdzone jednomyślnie bez zmian.
3.

Raport Prezesa Zarządu

MKK przedstawiła swój raport odnoszący się do roku szkolnego 2017/18, jak również posumowała
niektóre kluczowe wydarzenia mające miejsce w obecnym roku szkolnego 2018/19.
4.

Raport Finansowy

Sekretarz organizacji, Keith Markham (KM) przedstawił raport finansowy odnoszący się do
ostatniego roku finansowego (01 września 2017 – 31 sierpnia 2018)
KM zwrócił uwagę na to, że w roku finansowym 2017/2018 dochód przekroczył wydatki o
£12,132.00.
W odniesieniu do bieżącego roku finansowego 2018/2019 dochód miał przekroczyć wydatki o około
£5000, ale oczywiście ta kwota może się zmienić przed końcem roku finansowego.
Jeśli chodzi o nowy rok finansowy 2019/2020, zwrócił uwagę, że członkowie zarządu obecnie
przygotowują budżet i czekają na potwierdzenie od rodziców czy dzieci będą uczęszczać do szkoły,
zanim będą w stanie go sfinalizować. Podkreślił jednak, że kwota wydana za czynsz na rzecz St. John
Fisher może wzrosnąć o 5%. Dodatkowo istnieje niepewność co do dokładnej liczby uczniów.
KM oświadczył, że na koniec roku finansowego 2017/18 organizacja zgromadziła rezerwy finansowe
w wysokości £62,283.00, co jest wymagane przez Charity Commission.
5.

Pytania

5.1

Liczba sobót

Jeden z obecnych podczas zebrania rodziców zapytał czy istnieją plany zmiany liczby sobót w nowym
roku szkolnym. MKK poinformowała, że liczba sobót pozostanie taka sama.
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Podczas zebrania nie były poruszane żadne inne sprawy. Zebranie zakończyło się o godzinie 09:40.

Podpis ………………………………………
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Data …………………………………………….
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