ZAPISNIK br. 26.
Sjednica školskog odbora sazvana je za 29. 12. 2016. godine u 9,00 sati.
Sjednici su nazočili: Ivica Živković, Marija Juzbašić, Ljupko Bilić, Đurđica Stjepanović, Branko Filipović.
Konstatirano je da Županija, još uvijek, nije imenovala članove Školskog odbora umjesto Zlatka
Krtalića i Damira Juzbašića.
Sjednici su nazočili ( u svojstvu izlagača), ravnatelj Škole, Milidrag Marković te zapisničar, tajnica,
Ljiljana Parać.
Predsjednik je pozdravio nazočne i predložio dnevni red, po pozivu (u prilogu zapisnika), koji je
jednoglasno prihvaćen bez izmjena i dopuna.
Ad.1.
Prijedlog rebalansa financijskog plana Gimnazije Županja za 2016. godinu (u prilogu zapisnika) izradila
je računovotkinja, Branka Rajković. Navedeni dokument proslijeđen je i osnivaču, Vukovarskosrijemskoj županiji te je prihvaćen u cijelosti.
Ravnatelj je nazočne obavijestio o načinu financiranja u 2016. godini koje je teklo uobičajeno uz
nešto više dobivenih sredstava za opremanje krajem kalendarske godine iz sredstava koje je škola
dobila od osnivača. Ova sredstva su iskorištena za nabavu informatičke opreme i modernizaciju
nastavnog procesa.
Tekst rebalansa proračuna jednoglasno je prihvaćen od strane članova školskog odbora.
Ad.2.
Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2017-2019.- tekst dokumenta predočen je ranije članovima
školskog odbora ( u prilogu zapisniku). Dokument je izrađen temeljem zakonskih obveza koje škola
mora poštivati tijekom njegove izrade te su ga članovi školskog odbora jednoglasno prihvatili.
Ad.3.
Plan nabave za 2017. godinu – (tekst u prilogu zapisniku) – temelji se na čl. 20. Zakona o javnoj
nabavi. Izrada ovoga dokumenta temelji se na nabavi robe i procijenjene vrijednosti od 20.000,00.do 200.000,00.- kuna. Prijedlog plana nabave jednoglasno su prihvatili svi članovi školskog odbora.
Ad.4.
Ravnatelj škole upoznao je članove školskog odbora sa dobivenom suglasnosti za prodaju nekretnine
(zgrada škole u naselju „Šećerana) koju je dao osnivač, Vukovarsko-srijemska županija. Postupak
prodaje navedene nekretnine, dijela kojemu smo mi vlasnici (2/6), uvjetovat ćemo službenom
procjenom navedene nekretnine, imenovanjem povjerenstva sa članovima svih triju škola te
namjenski trošenje dobivenih sredstava za opremanje i poboljšanje rada škola. Članovi školskog
odbora složili su se sa prijedlogom ravnatelja.
Ad.5.
Pod točkom različito ravnatelj je pozvao članove školskog odbora na domjenak koji će biti organiziran
u školi nakon sjednice Nastavničkog vijeća, iza 12,30 sati. Svima je poželio sretne i ugodne blagdane.
Predsjednik se pridružio čestitkama te zaključio rad sjednice u ovoj kalendarskoj godini.
Sjednica je završila u 10,15 sati.
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