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Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców 

I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

za okres od 01.09.2018 do 31.08.2019 r 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodnicząca - Marzena Wyrzykowska 

2. Członek  - Katarzyna Drążkiewicz 

 

w obecności księgowej, pani Anny Kobusińskiej w dniu 04 listopada 2019 r. przeprowadziła 

kontrolę finansową Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019. 

Zakres kontroli: 

1. Sprawozdanie finansowe z realizacji planu finansowego Rady Rodziców za 

rok szkolny 2018/2019, 

2. Ewidencja księgowa i dokumenty księgowe za rok szkolny 2018/2019 

Ad. 1. Realizacja dochodów i wydatków w kontrolowanym okresie przedstawia się 

następująco: 

 Stan środków finansowych na dzień 01.09.2018 r                      - 18 949,58  zł 

w tym: 

a) Rachunek bankowy na dzień 01.09.2018 r. wynosi              - 3 886,26 zł  

wg wyciągu nr 57/2018 

b) Kasa                                                                                         -    63,32 zł 

c) lokata bankowa                                                                   -  15 000,00 zł 

 Przychody za rok szkolny 2018/2019            -  93 504,02 zł 

 Rozchody za rok szkolny 2018/2019            -  77 387,04 zł 

 Stan środków finansowych na dzień 31.08.2019 r          -   35 066,56 zł 

w tym: 

a) Rachunek bankowy    -                    19 956,97 zł                       

wg wyciągu bankowego nr 56/2018 

b) Lokata terminowa   -                                   15 000,00 zł 

c) Kasa     -                                     109,59 zł  

wg raportu kasowego nr 13/2018/2019 

Salda przychodów i rozchodów są zgodne i wynoszą 112 453,60 zł .  
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Skontrolowano realizację wpłat składek przez poszczególne klasy. Wskaźnik 

opłacalności składek za rok szkolny 2018/2019 wynosi 55,280 % .   

Głównym i nadrzędnym priorytetem Rady Rodziców od kilku lat jest finansowanie 

dodatkowych zajęć dla młodzieży klas maturalnych, dzięki którym młodzież naszej szkoły 

zdaje maturę w 100 %. Ponadto  Rada Rodziców  dotychczas finansowała  również inne 

zajęcia dodatkowe dla młodzieży naszej szkoły. Na ten cel w roku szkolnym przeznaczono 

środki finansowe w wysokości 30 542,70 zł.  

Ad. 2 W ramach kontroli sprawdzono zapisy księgi głównej oraz  dokumentację finansowo-

księgową. 

Ewidencja księgowa Rady Rodziców prowadzona jest przy zastosowaniu DZIENNIKA 

TABELARYCZNEGO ( 2 str. z pieczątkami firmowymi RR i podpisami: przewodniczącego, 

skarbnika i księgowej), zawiera 38  pozycji księgowych za rok szkolny 2018/2019. 

Wyrywkowo skontrolowano następujące pozycje księgowe: 

1. Sprawdzono stan środków finansowych na początek, oraz na koniec roku szkolnego 

 

2. poz. księg. 13 - wyciągi bankowe  nr. 101-103/2018, : 

 wpłaty składek na kwotę 505,00 zł 

 

3. poz. księg. 21 – Raport kasowy nr 7/18/19  za okres 01-31.01.2019 r obejmuje: 

 wpłatę składek na kwotę 1910,00 zł., 

 wpłaty na studniówkę 11550,00 zł 

 

4. Poz.księg.18 - Raport kasowy nr 6/18/19  za okres 01-28.12.2018 r obejmuje: 

 wpłatę składek na kwotę 450,00 zł., 

 zakupy okolicznościowe 50,00 zł 

 zakup nagród na turniej na kwotę 105,18 zł 

 wpaty na studniówkę na kwotę 29 721,00 zł 

 

5. poz. księg. 36 wyciągi bankowe  45/2019 – 46/2019 za okres 0.07 – 31.07.2019 

 wpłatę stypendium Jana Trzeciaka na kwotę 1300,00 zł., 

 odsetki od lokaty bankowej na kwotę 20,96 zł 

Wydatki w ciągu roku szkolnego dokonywane są  w ramach zatwierdzonego planu 

finansowego.  Przekroczenie po stronie przychodów jak i wydatków na organizację 
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studniówki wynika z większej ilości uczestników balu studniówkowego. Z uwagi  

na jednakową średnią ocen uczniów z klas drugich postanowiono zwiększyć plan 

na stypendia imienia Dyrektora Jana Trzeciaka, oraz przyznać stypendium obojgu 

uczniom klas drugich w kwocie 400 zł. 

Dokumenty finansowe akceptowane są pod względem merytorycznym przez 

Dyrektora Szkoły mgr Ewę Budziach oraz zatwierdzane przez Przewodniczącego  

i Skarbnika Rady Rodziców. 

  Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do wykonania planu dochodów i wydatków  

za rok szkolny 2018/2019. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy: 

Komisja Rewizyjna: 

1. Przewodnicząca -   ……………….. 

2. Członek   -   ……………….. 

Księgowa   -   ……………….. 


