
Strona 1 z 2 

 

 

Sprawozdanie 

Zarządu Rady Rodziców  

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13                                                

z Oddziałami Integracyjnymi  w Radomiu 

z dnia 18 września 2017 roku 
 

w sprawie: wpłat i wypłat środków finansowych  

w roku szkolnym 2016/2017 
 

 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji finansowej Przewodniczący 

wraz z Zarządem Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13      

z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu dokonał wnikliwej analizy                    

i podsumowania wpływu i wypłat środków finansowych w roku szkolnym 

2016/2017 na rzecz szkoły poprzez Radę Rodziców. 

Zarząd Rady Rodziców na dzień 01.09.2016 roku dysponował kwotą      

5 283,57 zł. Słownie (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote                     

i pięćdziesiąt siedem gr.). W roku szkolnym 2016/2017 uzyskano przychód      

od darczyńców i wpłat rodziców w kwocie 9 140,87 zł. słownie (dziewięć 

tysięcy sto czterdzieści złoty i osiemdziesiąt siedem gr.) co pozwoliło łącznie 

uzyskać 14 424,57 zł. słownie (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 

złote i pięćdziesiąt siedem gr.). W całym okresie rozliczeniowym wydano kwotę           

6 363,87 zł. słownie (sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt 

siedem gr.). W dyspozycji Zarządu Rady Rodziców na dzień 01.09.2017 

roku pozostaje kwota 8 060,57 zł. słownie (osiem tysięcy sześćdziesiąt złoty 

pięćdziesiąt siedem gr.). 

 

Szczegółowe rozliczenie wydatkowanych wpływów                                          

/kwoty podane są w złotych/: 

 dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 50; 

 zakup tortu okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 79,17; 
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 dofinansowanie nagród uczniom klas 1 w dniu Ślubowania – 116,44; 

 zakup drzewek choinkowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 73; 

 zakup oświetlenia na choinki - 180; 

 ufundowanie podziękowania dla uczniów uczestniczących w Jasełkach 

Bożonarodzeniowych - 44; 

  ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnoszkolnego Konkursu 

Mitologicznego – 292,60; 

 ufundowanie nagród dla laureatów  Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

- 50; 

 dofinansowanie pobytu 2 uczniów na Zielonej szkole – 200; 

 ufundowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach 

organizowanych podczas pobytu na Zielonej szkole – 46,30; 

 ufundowanie tortu okolicznościowego z okazji 25 lat „Szczęśliwa 13”            

– 179,55; 

 zakupienie tablicy Multimedialnej dla klasy 1A z pozyskanych środków 

finansowych we własnym zakresie – 3 500; 

 ufundowanie nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku 

szkolnego 2016/2017 – 1 455,58. 

 Łączna wydana kwota – 6363,87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


