
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW PRZY XXVII 

LO IM. T.CZACKIEGO WWARSZAWIE Z DZAŁALNOSCI W ROKU SZKOLNYM 

2011/2012 

 

W skład Komisji Rewizyjnej (zwanej dalej: „Komisją”) w roku szkolnym 2011/2012 wchodziły 

następujące osoby: 

Pan Waldemar Humięcki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pani Sylwia Kostulska – Członek Komisji Rewizyjnej 

Pan Dariusz Makusz– Członek Komisji Rewizyjnej 

 

W roku szkolnym 2011/2012 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 rodziców na Radę 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 2011 r., który wykazał następujące zapisy: 

Kwota bilansowa 263.907,64  w tym; 

    1.735,46 zł -Stan gotówki w kasie RR 

       580,23 zł – Kasa studniówka, 

           0,01 zł – Kasa second stage 

Stan na rachunkach bankowych: 

 42.745,04 zł – Fundusz Rady Rodziców, 

 10.776,77 zł - Fundusz Klasowy 

   6.726,88 zł – Poligrafia  

          0,15 zł  - Studniówka  

          1,05 zł – Stożek 

          0,01 zł – Cern 

    4.671,80 zł – dotacja (r-k samofinansujące) 

           0,09 zł - second stage 

  25.000,00 zł lokata terminowa 

Inne; 

164.611,70 zł roszczenia (sporne) 

    3.558,00 zł zaliczka 

    3.500,45 zł                   ( sporne)     

 

Bilansu zamknięcia na dzień 31.08.2012r., który wykazał następujące zapisy; 

 

Kwota bilansowa 220.188,71  w tym; 

168.112,15 zł aktywa trwałe, długoterminowe   

       322,99 zł -Stan gotówki w kasie RR 

Stan na rachunkach bankowych: - 51.753,57 w tym; 

 15.782,40 zł – Fundusz Rady Rodziców, 

 22.985,11 zł - Fundusz Klasowy 

    4.956,61 zł – Poligrafia  

    1.320,63 zł  - Studniówka  

          0,01 zł – Stożek 



    1.100,08 zł – Cern 

    5.347,34 zł – dotacja (r-k samofinansujące) 

        261,39 zł - second stage 

Inne; 

168.112,15 zł roszczenia (sporne) 

    3.558,00 zł zaliczka 

    3.500,45 zł                   ( sporne)     

       187,00 zł zobowiązanie (za podatek za m-c 08) 

 

Wykonanie budżetu i rachunek wyników: 

Przychody 

240.252,24 zł – Przychody w tym; 

233.873,43 zł – składki brutto 

    6.378,81 zł – inne przychody 

    2.357,87 zł – przychody finansowe 

Koszty 

       332,25 zł – koszty finansowe 

  97.387,72 zł koszty realizacji zadań 

189.124,60 zł – Koszty administracyjne, w tym; 

170.178,00 zł – wynagrodzenia  

  18.432,11 zł – poligrafia 

       514,49 zł - zużycie materiałów 

 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności – 44. 234,48 zł 

   

1. 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. 

2. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu. Wydatki były realizowane 

zgodnie z planem a plan finansowy był modyfikowany przez Radę w zależności od aktualnych 

potrzeb. Jednocześnie Komisja postuluje aby zwiększyć bieżący monitoring i sukcesywne 

wykorzystywanie zgromadzonych środków na zaplanowane zadania.  

3. Komisja rewizyjna apeluje do członków Rady Rodziców o monitorowanie zadeklarowanych 

przez rodziców wpłat w poszczególnych klasach. 

 

Komisja chce jednocześnie podziękować Pani Małgorzacie Machalskiej za rzetelne 

wykonywanie obowiązków księgowej Rady Rodziców. 

 

 

Komisja zwraca się do Rady Rodziców o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium 

z wykonania obowiązków w roku 2011/2012. 

 

Warszawa 18.09.2012r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Waldemar Humięcki 

Członek Komisji Rewizyjnej- Sylwia Kostulska  

Członek Komisji Rewizyjnej- Dariusz Makusz    

 


