
Protokół z dnia 17.10.2016r.
 z zebrania plenarnego Rady Rodziców

Na zebranie przybyło 37-miu przedstawicieli rad oddziałowych spośród 40-tu. 3 osoby- 
przedstawicieli było nieobecnych.

Wszyscy jednogłośnie wybrali sekretarza zebrania – panią Małgorzatę Danilczuk-Pintera, 
trzyosobową komisję wyborczą: panią Agnieszkę Topczewską, panią Iwonę Romańczuk, panią Dorotę 
Bykowską. Na prowadzącego zebranie została wybrana pani Katarzyna Jasionowska – 22 głosami. (na 
pana Borsuka oddano 12 głosów – nie został wybrany).

Za przedstawieniem sprawozdania finansowego zagłosowały 23 osoby, przeciw – 13 osób, 1 
osoba wstrzymała się od głosu. Sprawozdanie finansowe zostało przeczytane na głos i każdy 
zainteresowany mógł obejrzeć wydruk. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte takie pozycje jak: 
saldo początkowe, przychody i rozchody w roku szkolnym 2015/2016, saldo na dzień 31.08.2016 r.

Pani Agnieszka Klewinowska przeczytała opinię prawną odpowiadającą na pytanie:” Czy Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku kadencji 2015/2016 
posiadała legitymację do wydatkowania środków pieniężnych po dacie 19.09.2016 r.? oraz udzielenie
odpowiedzi czy prawo przewiduje określone metody dokonywania wyboru ofert zakupu towarów lub
usług przez Radę Rodziców?”

Za wybraniem nowej Rady Rodziców głosowało 27 osób, 0 przeciw, 10 osób wstrzymało 
głosy. Wniosek o wstrzymanie głosowania na nową Radę Rodziców: za – 10 głosów, przeciw 23 głosy, 
wstrzymały się 2 osoby. 2 osoby wyszły.

Kandydaci, którzy  zgłosili kandydaturę do nowego organu Rady Rodziców: Anna Trybuła, 
Beata Fusiara, Agnieszka Krokos, Monika Siwkowicz, Wioleta Wilczyk, Robert Siemaszko, Małgorzata 
Dąbrowska, Karolina Łabanowska, Daniela Żurek.

Przed wyborami do nowego organu Rady Rodziców sprawdzono obecność – 36 osób – 
przedstawicieli rad oddziałowych obecnych, 4 osoby – przedstawiciele rad oddziałowych-  nieobecne.
Do komisji rewizyjnej zgłoszono kandydaturę i zagłosowano: 

– na panią Annę Trybuła – 20 głosów za, 1 sprzeciw, 14 wstrzymało się,
– na pana Roberta Siemaszko – 19 głosów za, 1 sprzeciw, 15 wstrzymało się,
– na panią Danielę Żurek – 30 głosów za, 0 sprzeciw, 5 wstrzymało się,

Do prezydium Rady Rodziców zgłoszono kandydaturę i zagłosowano:
- na panią Beatę Fusiarę – 20 głosów za, 3 sprzeciw, 12 wstrzymało się,
- na panią Agnieszkę Krokos - 25 głosów za, 



W tym momencie zawnioskowano i zagłosowano zapisywanie tylko głosów, które są „za”, 
niezapisywanie głosów, które są „przeciw”, wtedy kiedy głosów za będzie 50% + 1 głos spośród ogółu 
obecnych przedstawicieli rad oddziałowych.
Ciąg dalszy głosowania do prezydium Rady Rodziców:
- na panią Monikę Siwkowicz – 16 głosów za, 8 sprzeciw, 11 wstrzymało się,
- na panią Wioletę Wilczyk  - 19 głosów za, 
- na panią Małgorzatę Dąbrowską - 18 głosów za,
- na panią Karolinę Łabanowską – 21 głosów za.
Ponownie zagłosowano na panią Monikę Siwkowicz – 17 głosów za, na pania Małgorzatę Dąbrowską 
– 23 głosy za. Nastąpiła zmiana przewodniczącego zebrania – zagłosowano na pana Roberta Bogusza 
– 33 głosami za. Ponieważ Pani Monika Siwkowicz nie uzyskała większości głosów, kolejnym 
kandydatem została pani Katarzyna Jasionowska, która uzyskała 34 głosy za.

Nowo wybrani kandydaci udali się na głosowanie w innym pomieszczeniu niż zebranie 
plenarne. Do Prezydium Rady Rodziców  zostali wybrani:

1. Pani Agnieszka Krokos – przewodnicząca (8 głosów za)
2. Pani Wioleta Wilczyk – zastępca przewodniczącej (8 głosów za)
3. Pani Beata Fusiara – sekretarz (8 głosów za)
4. Katarzyna Jasionowska – skarbnik (8 głosów za)
5. Karolina Łabanowska – członek (8 głosów za)
6. Małgorzata Dąbrowska – członek (8 głosów za)

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1. Pani Anna Trybuła – przewodnicząca (8 głosów za)
2. Pani Daniela Żurek – zastępca przewodniczącej (8 głosów za)
3. Pani Robert Siemaszko – zastępca przewodniczącej (8 głosów za)
Wolne głosy i wnioski:
- o przywrócenie ksero
- o ustalenie nowego, jednoznacznego regulaminu Rady Rodziców
 - o ustalenie składki na Radę Rodziców

Ustalony został termin przekazania dokumentów dla nowej Rady Rodziców 18 października 2016 r. o 
godzinie 15.30 w gabinecie pana Dyrektora SP 49.



Protokołowała 
Małgorzata Danilczuk-Pintera


