Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
przy XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego
z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2004/2005
W trakcie corocznej kontroli, Komisja Rewizyjna sprawdziła dokumenty z posiedzeń Rady
Rodziców oraz dokumenty finansowe Rady dotyczących okresu 1.09.2004 - 31.08.2005.
OCENA WYKONANIA BUDŻETU

Założenia budżetu
Budżet na rok szkolny 2004/2005 skonstruowano przy następujących założeniach:
•
•

z roku 2003/2004 pozostała kwota 11.987,20 zł,
składki zadeklarowane przez rodziców w wysokości 64.566,00 zł,

Wykonanie budżetu
Podział pieniędzy na poszczególne rodzaje wydatków oraz faktycznie wydatkowane kwoty
(różne konta) przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.
Wpływy w roku budżetowym 2004/2005 wyniosły:
•
•
•

wpłaty na Radę Rodziców - 65.937,06 zł,
odsetki z konta bankowego - 691,22 zł,
pozostałość z roku 2003/2004 - 11.987,20 zł,

Razem wpływy wyniosły 78.615,48 zł.
Wydatki w roku 2003/2004 wyniosły 73.192,20 zł.
Stan konta na zakończenie badanego okresu wyniósł 5.423,28 zł, w tym na rachunku
bankowym 2.842,39 zł, stan kasy w gotówce 2.580,89 zł.
Ocena realizacji budżetu
Planowane wydatki budżetu podzielone były na 5 grup:
(w nawiasach podano kwoty faktycznie zrealizowanych wydatków)
•
•
•
•
•

wydatki z konta 400&31 materiały biurowe i leki - 3.140,00 zł (2.963,71 zł)
wydatki z konta 400&38 pomoce dydaktyczne - 8.576,52 zł (9.291,26 zł)
wydatki z konta 400&36 usługi materialne - 25.183,89 zł (24.787,72 zł)
wydatki z konta 403 bezosobowy fundusz - 15.266,44 zł (16.280,44 zł)
wydatki z konta 405 usługi niematerialne - 23.332,15 zł (19.869,07 zł)

razem planowane wydatki: 75.499,00 zł (73.192.20 zł)

Z porównania wynika, że największą grupę faktycznie zrealizowanych wydatków stanowiły
usługi materialne - 24.787,72 zł (33,87 % wydatków budżetu), następnie usługi niematerialne
19.869,07 zł (27,15 % wydatków budżetu), pomimo ograniczenia wydatków w stosunku do
kwoty zaplanowanej o prawie 15 %, oraz wydatki na fundusz bezosobowy (umowy zlecenia)16.280,44 zł (22,24 % wydatków budżetu), w której to pozycji nastąpiło minimalne
przekroczenie w stosunku do kwoty planowanej o 6,64 % - dla porównania w poprzednim
roku szkolnym przekroczenie w tej grupie wydatków wynosiło 36,70 %.
Co cieszy, największą zrealizowaną jednostkową pozycją budżetu były wydatki na stypendia
naukowe dla uczniów w kwocie 10.855,00 zł, które stanowiły prawie 15 % ogółu wydatków
osiągając niemal idealnie zaplanowany w budżecie pułap.
Drugą pod względem wysokości pozycją były wydatki związane z pomocą finansową dla
uczniów, które wyniosły 9.332,00 zł stanowiąc niemalże 13 % ogółu wydatków - należy
podkreślić, że obie wymienione pozycje są bezpośrednią pomocą dla młodzieży naszej
szkoły i osiągają wysokość prawie 28 % zrealizowanego budżetu.
Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 96,94 % i stan ten Komisja
Rewizyjna uznaje za prawidłowy.

PRZEGLĄD DOKUMENTÓW
Na podstawie przeglądu dokumentów Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna stwierdziła:
1. W dokumentach Rady znajduje się komplet protokołów z zebrań Rady.
2. Wszystkie dokumenty (rachunki, umowy itp.), na podstawie których dokonywano wypłat
z rachunku Rady Rodziców były opisane prawidłowo - w jednostkowych przypadkach na
rachunkach gotówkowych brakowało podpisów osób odbierających pieniądze, aczkolwiek
pisane ich ręką imiona i nazwiska można uznać za pokwitowanie pełnym podpisem. Komisja
Rewizyjna postuluje w związku z tym uzupełnienie brakujących podpisów i dopilnowanie
w przyszłości ażeby zainteresowani składali własnoręczne podpisy na dokumentach.
3. W roku szkolnym 2004/2005 z konta Rady Rodziców prowadzona była obsługa wydatków
z budżetu rady i obsługa finansowa Funduszu Autorskiego.

WNIOSKI
W związku z faktem, że planowany budżet Rady Rodziców nie został przekroczony, na
zakończenie swojej działalności Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Rodziców
o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
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