
Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców 

przy XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego 
z działalności Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2005/2006 

W trakcie corocznej kontroli, Komisja Rewizyjna sprawdziła dokumenty z posiedzeń Rady 
Rodziców oraz dokumenty finansowe Rady dotyczących okresu 1.09.2005– 31.08.2006. 

OCENA WYKONANIA BUDŻETU 

Założenia budżetu 

1.1 Budżet na rok szkolny 2005/2006 skonstruowano przy następujących założeniach: 

• z roku 2004/2005 pozostała kwota 5423,28 zł,  
• składki zadeklarowane przez rodziców w wysokości 64.000, zł, 
• odsetki od kapitału zdeponowanego w banku 491,93 zł, 

Wykonanie budżetu 

1.2 Podział pieniędzy na poszczególne rodzaje wydatków oraz faktycznie wydatkowane 
kwoty (różne konta) przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania. 

1.3 Wpływy w roku budżetowym 2005/2006 wyniosły: 

• wpłaty na Radę Rodziców - 69 917,00 zł, 
• odsetki z konta bankowego - 491,93 zł, 
• wpłata darowizny - 644,00 zł, 
• pozostałość z roku 2004/2005 – 5423,28 zł. 

1.4 Razem wpływy wyniosły 76 476,21zł 

1.5 Stan finansów na zakończenie badanego okresu wyniósł 23 555,75 zł, w tym na rachunku 
bankowym 17 918 437,99 zł, stan kasy w gotówce 5 117,76 zł. 

Ocena realizacji budżetu 

1.6 Planowane wydatki budżetu podzielone były na 5 grup: 

• wydatki z konta 400&31 materiały biurowe i leki - 1 384 zł 
• wydatki z konta 400&38 pomoce dydaktyczne - 8 557,25 zł 
• wydatki z konta 400&36 usługi materialne - 22 981,65 zł 
• wydatki z konta 403 bezosobowy fundusz - 9 100 zł 
• wydatki z konta 405 usługi niematerialne - 10 896,85 zł 

1.7 Największą grupą wydatków stanowiły usługi materialne – 22981,65 zł (43 % wydatków 
budżetu), następnie usługi niematerialne – 10896,85 zł (20 % wydatków budżetu) oraz 
wydatki na bezosobowy fundusz – 9100 zł (17 % wydatków budżetu). 



1.8 Nie zdarzyło się praktycznie żadne przekroczenie planowanych wydatków, jedynie 
w grupie pomocy dydaktycznych wydatki były większe od planowanych o 14%. 

1.9 Podstawową pozycją budżetu były wydatki na pomoc finansową dla uczniów, które 
wyniosły 15 610 zł i stanowiły 19,7% budżetu. Wydatki w tej pozycji przekroczyły 
planowane kwoty jedynie o 4%, można więc stwierdzić, że zaplanowane były prawidłowo. 

1.10 Drugą pod względem wysokości grupą były wydatki związane z prowadzeniem 
księgowości, które wyniosły 10575 zł i stanowiły 20 % budżetu. Planowane wydatki zostały 
zrealizowane w wysokości 78 % (komisja rewizyjna uznaje to za prawidłowe). 

1.11 Najmniejsze zrealizowanie planu nastąpiło w pozycji umów zleceń z nauczycielami – 
59%. Komisja Rewizyjna proponuje, aby w budżecie na rok szkolny 2006/2007 pozycja ta 
została uzgodniona z Dyrekcją szkoły w faktycznie niezbędnej wysokości, wynikającej 
z planowanej liczby zajęć z poszczególnych przedmiotów. 

PRZEGLĄD DOKUMENTÓW 

1.12 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. 
3. W roku szkolnym 2005/2006 z konta Rady Rodziców prowadzona była obsługa wydatków 

z budżetu rady i obsługa finansowa Funduszu Autorskiego.  

WNIOSKI 

1.13 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. 

1.14 Dodatkowym wnioskiem, jaki nasuwa się po przejrzeniu wykonania budżetu RR jest 
wyraźnie zarysowana potrzeba zwiększenia uwagi w zakresie pełniejszego wykorzystania 
gromadzonych przez RR funduszy i skierowania ich na dodatkowe finansowanie usług 
materialnych, wydatków bezosobowych czy też określonych usług niematerialnych. Stopień 
wykorzystania budżetu 2005/2006 kształtujący się na poziomie 72 % sugeruje jednoznacznie, 
jak sądzimy, słuszność tej obserwacji. 
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