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Warszawa, 09.04.2014

Uchwała nr 1 z dnia 09.04.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie wezwania organizatorów szkoleń SSPW do sprawozdania finansowego
Komisja Regulaminowa w składzie Maciej Dukata, Anna Jodko, Małgorzata Kowalczyk, Michał
Laskowski, Piotr Walczak, działając na §2 ust. 1 lit. a Regulaminu Komisji Regulaminowej wzywa
organizatorów szkoleń:






Komisji Zagranicznej, odbywającego się w dniach 7-9 marca 2014 r.,
Komisji Finansowo-Gospodarczej, Socjalnej, Kwaterunkowej, Domów Studenckich
Mieszkańców, odbywającego się w dniach 14-16 marca 2014 r.,
Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Dydaktycznej, odbywającego się w dniach
marca 2014 r.,
Komisji Kultury oraz Komisji Informacji i Promocji, odbywającego się w dniach 21-23
2014 r.,
Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, odbywającego się w dniach
kwietnia 2014 r.,

i Rad
14-16
marca
11-13

do przedstawienia Komisji Regulaminowej w terminie do 15 kwietnia 2014 r. dokładnego
sprawozdania finansowego z wymienionych wyżej szkoleń oraz do przedstawienia go na
najbliższym posiedzeniu Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej. Szczególnie prosimy
o uwzględnienie:





wszystkich poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych),
wszystkich źródeł finansowania,
liczby uczestników z osobnym uwzględnieniem liczby uczestników niepłacących za wyjazd
lub płacących opłatę preferencyjną,
końcowego bilansu szkolenia.

W przypadku nie posiadania, w wyżej wymienionym terminie, wiedzy na temat dokładnych kosztów
niektórych zakupów lub usług, w sprawozdaniu należy ten fakt zaznaczyć i podać dla nich wartości,
które zostały założone w kosztorysie przygotowanym przed szkoleniem.
Komisja Regulaminowa zgodnie z §4 ust. 1 lit. c Uchwały Kompetencyjnej wyznacza
Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej jako osobę odpowiedzialną za realizację
powyższej uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Protokół sporządził kol. Michał Laskowski.
Przewodniczący
Komisji Regulaminowej
……………………………………
Maciej Dukata

