Trąbki Wielkie, 3.09.2018

Procedura organizacji kiermaszów
na terenie Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej
1. Forma kiermaszu jest rozpowszechnionym sposobem pozyskiwania dodatkowych
środków finansowych na najrozmaitsze cele statutowe.
2. Na terenie w Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej można zorganizować
kiermasze produktów wykonywanych przez uczniów tylko za zgodą dyrektora szkoły
(art. 2 pkt 4 ustawy z 14 marca 2014 r.) i powinno to być związane z pozyskaniem środków
na cele statutowe szkoły. Samorząd szkolny nie może gromadzić środków finansowych.
Szkoła jest zwolniona ustawowo z podatku dochodowego w tym zakresie.
3. Zgoda wydawana jest tylko w formie pisemnej (np.: e-dziennik, poczta elektroniczna).
4. Przedmiotem sprzedaży mogą być wszelkiego rodzaju produkty pozyskane od uczniów,
rodziców na terenie szkoły, np. sprzedaż ozdób choinkowych, ciast, prac dzieci, aukcja
kartek świątecznych, itd.
5. Dyrektor, wyrażając zgodę na organizacje kiermaszu, musi zostać poinformowany
o uwarunkowaniach prawnych towarzyszących kiermaszom organizowanym przez
rodziców uczniów.
6. Dyrektor oraz rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział uczniów szkoły
w kiermaszach organizowanych przez Radę Rodziców na terenie szkoły i poza szkołą.
Pozyskane środki finansowe gromadzone są przez Radę Rodziców.
7. Jeżeli kiermasz będzie dostępny dla społeczności lokalnej, to wtedy taka zbiórka stanie
się zbiórką publiczną i będzie mogła być przeprowadzona dopiero po zgłoszeniu
jej przez organizatora i opublikowaniu informacji o zgłoszeniu na portalu zbiórek
publicznych.
8. Organizując loterię fantową, umożliwiającą wygranie nagród, należy uzyskać zgodę
dyrektora izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane
i prowadzone takie gry.
9. Organizatorem loterii fantowej może być osoba fizyczna, np. rodzic (nie rada rodziców,
bo nie ma podmiotowości prawnej), dyrektor lub szkoła.

Podstawa prawna:





Ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych (Dz.U. z 2017
r., poz. 1223) – art. 1, art. 2 pkt 2 i 4.
Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 471)
– art. 2 pkt 9, art. 7, art. 13, art., 16, art. 17.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 2077)
– art. 11, 223.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 833).

