
Sprawozdanie finansowe 
dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Rady Rodziców

za rok szkolny 2019/2020

1. Stan środków Funduszu na dzień 31 sierpnia 2019 r. -   8.137,98 zł w tym 8.075,68 zł na 
rachunku bankowym + 62,30 zł w gotówce.

2. Przychody uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 za okres od 1 września 2019 r.
do 31 sierpnia 2020 r. łącznie – 16.952,30 zł

a. Wpłaty rodziców:
Wysokość 
zgromadzonych 
środków łącznie

Szkoła Podstawowa                       7.070,00 zł 7.070,00 zł

Wydatki Zakup tortu na dzień KEN -300,00 zł

Zakup karnetu z życzeniami -2,40 zł

Zakup maskotek dla uczniów 
klas pierwszych -910,00zł

Wykup dodatkowego 
ubezpieczenia szatni -200,00 zł

Zakup druków KW i KP -10,80 zł

Zakup słodyczy na Olimpiadę 
Mali Sportowcy 

-428,32 zł

Zakup słodyczy na Mikołaja -93,80 zł

Zabawa choinkowa -194,47 zł

Zakup pączków -719,94 zł

Zwrot 50% składek dla klasy 1b -330,00zł

Zwrot 15% składek dla klas 
1a(93 zł), 2a (76,5 zł), 3a 
(105zł), 3b(72 zł), 5a(69 zł), 
5b(70,5 zł),  -486,00 zł

Zakup nagród rzeczowych 
(książek i albumów, kwiatów, 
dyplomów, medali, wstążek, 
pucharów, tabliczek 
grawerowanych, podziękowań, 
itp), dla uczniów klas 8 i 
nauczycieli na zakończenie roku
szkolnego -1.672,00 zł -5.347,73 zł

Pozostało 1.722,27 zł



b. Darowizny celowe
Wysokość 
zgromadzonych 
środków łącznie 0 zł

Wydatki Dopłata z Funduszu Rady do zakupu 
sztandaru i pokrowca na Sztandar

-3.103,19 zł -3.103,19 zł

Pozostało -3.103,19 zł

c. Pozostałe darowizny (tzw. niecelowe) i odsetki z rachunku

Wysokość 
zgromadzonych 
środków łącznie 

Darowizna osoby prywatnej 800,00 zł

1.744,32 zł

Pozostałe środki zgromadzone 
ze zbiórki na sztandar 
przekazane Uchwałą Rady 
Rodziców na cele Funduszu 941,32 zł

Odsetki od depozytu 3,00 zł

Wydatki Podatek -0,57 zł -0,57 zł

Pozostało 1.743,75 zł

3. Saldo środków Funduszu w roku szkolnym 2019/2020
    a. dostępne środki: 16.952,30 zł (8.137,98 zł + 7.070,00 zł + 1.744,32 zł)

b. wydatki łącznie: 8.451,49 zł (5.347,73 zł + 3.103,19 zł + 0,57 zł)
 16.952,30 zł – 8.451,49 zł = 8.500,81 zł

 

3. Stan środków Funduszu na dzień 31 sierpnia 2019 r. - 8.500,81 zł w tym 8.486,81 zł na
rachunku bankowym + 14 zł w gotówce.
 


