
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW PRZY 
XXVII LO IM. T.CZACKIEGO W WARSZAWIE 

Z DZAŁALNOSCI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 

W skład Komisji Rewizyjnej (dalej: „Komisja”) w roku szkolnym 2006/2007 wchodziły 
następujące osoby: 

Pani Agnieszka Marzec – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Pani Celina Kowalska – Członek Komisji Rewizyjnej 

Pani Małgorzata Gołębiewska – Członek Komisji Rewizyjnej 

W roku szkolnym 2006/2007 Komisja Rewizyjna czuwała nad prawidłowością prowadzonej 
dokumentacji Rady Rodziców, w tym w szczególności nad prawidłowością protokołowania 
posiedzeń Rady Rodziców oraz gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi 
z dobrowolnych składek Rady Rodziców i ich prawidłowego, tj. zgodnego z Regulaminem 
Rady Rodziców i Statutem Szkoły wydatkowania i księgowania. 

Komisja dokonała sprawdzenia bilansu otwarcia Rady Rodziców na dzień 31 sierpnia 2006 r., 
r, który wykazał następujące zapisy: 

Stan gotówki w kasie: 

5.117, 76 zł - Fundusz Rady Rodziców, 

Stan na rachunku bankowym: 

13.292,94 zł – Fundusz Rady Rodziców, 

Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2006/2007 skonstruowano przy następujących 
zasadach: 
- z roku 2005/2006 pozostała kwota 23 555, 75 zł 
- składki zadeklarowane przez Rodziców w wysokości 57.600 zł 

Przy konstruowaniu budżetu nie wzięto jednak pod uwagę wypłaconych zaliczek. W związku 
z tym do dyspozycji Rady powinna być wzięta pod uwagę kwota 33.960,70 zł. Środki do 
wykorzystania w roku szkolnym 2006/2007 zaplanowano na kwotę 75 406 zł. 

Wykonanie budżetu: 

Podział pieniędzy na poszczególne rodzaje wydatków oraz faktycznie wydatkowane kwoty 
(różne konta), tj. preliminarz budżetowy przedstawia tabela stanowiąca Załącznik nr 1 do 
niniejszego sprawozdania. Preliminarz budżetowy został zatwierdzony przez Radę Rodziców 
na posiedzeniu w dniu 4 października 2006 r. 

Wpływy w roku 2005/2006 wyniosły: 

- wpłaty na Radę Rodziców 72.709,19 zł co stanowi 126% zaplanowanych wpływów 



- odsetki z konta bankowego 2 399,58 zł 

Razem wpływy wyniosły 75 108,77 zł 

Dodatkowo wpłacono na konto Rady Rodziców darowiznę celową na multimedialną salę 
w kwocie 140.000 zł 

Stan finansów na zakończenie badanego okresu wyniósł: 

Stan gotówki w kasie: 

  

15.826,12 zł - Fundusz Rady Rodziców, 

Stan na rachunku bankowym: 

12.986,62 zł – Fundusz Rady Rodziców, 

Ocena realizacji budżetu: 
Planowane wydatki z budżetu podzielone były na następujące grupy:  

• wydatki materialne - 1.001,91 (plan – 1.300,00) 
• pomoce dydaktyczne - 9.943,70 (plan – 8.500,00) 
• usługi materialne i pomoc dla uczniów - 23.856,00 (plan – 30.006,00) 
• wydatki na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) - 13.140,00 (plan – 15.300,00) 
• pozostałe wydatki – uroczystości szkolne, odznaki, nagrody, koszty Festiwalu Teatralnego, 

odpis 10% dla klas - 20.616,78 (plan – 20.300,00) 

Celem sprawdzenia poprawności prowadzenia obsługi księgowej i kasowej Rady Komisja 
zorganizowała w dniu 26 marca 2007 r. spotkanie z księgową i kasjerka Rady Rodziców. 
W trakcie spotkania dokonano sprawdzenia bilansu otwarcia Rady Rodziców na dzień 31 
sierpnia 2006 r. oraz dokonano przeglądu dokumentacji księgowej. Wśród zaleceń 
pokontrolnych skierowanych do księgowej Rady Rodziców znalazły się m.in.: 

1. ustalenie planu kont syntetycznych i analitycznych ( z podziałem na rodzaje wydatków i ich 
źródła z podziałem na poszczególne klasy), 

2. prawidłowe zaksięgowanie bilansu otwarcia na 1 września 2006 r. 
3. prawidłowe zapisywanie kosztów w podziale na Fundusz Autorski oraz Fundusz Rady 

Rodziców, 
4. uzupełnienie brakujących podpisów na dokumentach, 
5. wskazano aby wypłaty z Funduszu Rady Rodziców podpisywane były przez dwóch członków 

Rady, w tym Przewodniczącą 

Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2007 r. Komisja przedstawiła Radzie Rodziców pisemne 
sprawozdanie ze spotkania, w którym znalazły się m.in.: 

1. postulat aby nie rzadziej, niż raz na kwartał Księgowa przedstawiała szczegółowy raport 
z wydatków z Funduszu Autorskiego (każdy wydatek powinien mieć szczegółowy opis i być 
udokumentowany), 



2. postulat dokonania przez Radę Rodziców oceny zasadności wynagradzania obsługi 
finansowej z Funduszu Autorskiego oraz dokonania rewizji kwot przeznaczanych na 
wynagrodzenia obsługi księgowej. 

3. propozycja aby Pani Księgowa uczestniczyła w każdym zebraniu Rady Rodziców 
4. postulat aby jako zasadę przyjąć, iż klasa, której bilans Funduszu Autorskiego jest ujemny nie 

otrzymywała zwrotu 10% z Funduszu Rady Rodziców i aby te pieniądze przekazywane były na 
Fundusz Autorski tej klasy.  

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Rodziców podjęła uchwałę o obniżeniu o 50% kwot 
wynagrodzenia na obsługę księgową. 

Członkowie Komisji Rady Rodziców wraz z członkami Prezydium Rady Rodziców odbyli 
jeszcze kilka spotkań roboczych z kasjerką w celu wyjaśnienia i wypracowania właściwych 
standardów dokonywanych zapisów księgowych i poprawnego opisywania dowodów 
księgowych (w szczególności odpowiedniego przypisywania wydatków do Funduszy oraz 
z podziałem na klasę), a także terminowości i prawidłowości dokonywania wypłat z tytułu 
umów zleceń z nauczycielami oraz wypłat z tytułu 10% odpisu z Funduszu Rady Rodziców 
na rzecz poszczególnych klas, a także spotkanie z Panią Dyrektor Teresą Elmerych – Kuran 
w celu przedyskutowania kwestii zatrudnienia nowej księgowej w związku z rezygnacją 
dotychczasowej.  

Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia dokumentacji z posiedzeń Rady Rodziców pod 
kątem prawidłowości sporządzania protokołów oraz uchwał i kompletności dokumentacji nie 
stwierdzając w tym zakresie uchybień.  

Komisja Rewizyjna postuluje jednocześnie aby w roku 2007/2008 rozważyć przeznaczenie 
większej ilości środków na dofinansowanie wyjazdów naukowych, dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych, organizowanie pozaszkolnych spotkań młodzieży z ludźmi ze świata kultury, 
polityki, nauki, wspieranie indywidualnych inicjatyw twórczych i naukowych uczniów. 

Komisja proponuje również rozważenie aby Fundacja działająca przy szkole przejęła 
gromadzenie dobrowolnych wpłat rodziców i  administrowała tymi środkami w uzgodnieniu 
z Rada Rodziców. Pozwoliłoby to również na obniżenie kosztów obsługi księgowej. 

Oceniając, że planowany budżet nie został przekroczony a wydatki były realizowane zgodnie 
z planem (z uwzględnieniem uwag powyżej) Komisja zwraca się do Rady Rodziców 
o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
2006/2007.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Agnieszka Marzec ................... 

Członek Komisji Rewizyjnej Celina Kowalska ................... 

Członek Komisji Rewizyjnej Małgorzata Gołębiewska ................... 

Warszawa, dn. 17 października 2007r. 
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