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

WARSZAWIE Z DZAŁALNOSCI W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 
 
W skład Komisji Rewizyjnej (dalej: „Komisja”) w roku szkolnym 2007/2008 wchodziły 
następujące osoby: 
 
Pani Zbigniew Odrowąż-Sypniewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Pani Teresa Knyzio – Członek Komisji Rewizyjnej 
Pani Joanna Sawicka – Członek Komisji Rewizyjnej 
 
W roku szkolnym 2007/2008 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 2007 r., 
r, który wykazał  następujące zapisy: 
 
Stan gotówki w kasie: 
 
15.826,12 zł - Fundusz Rady Rodziców, 
  
Stan na rachunku bankowym: 
 
12.986,62 zł – Fundusz Rady Rodziców, 
   
Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2007/2008 skonstruowano przy następujących 
zasadach: 
- z roku 2006/2007 pozostała kwota  28.812,74  zł 
- składki zadeklarowane przez Rodziców w wysokości 76.582,00 zł 
 
Środki do wykorzystania w roku szkolnym 2007/2008 zaplanowano na kwotę 84.670,00 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 17 października 2007 r. 
 
Wpływy w roku 2007/2008 wyniosły: 
 
- wpłaty na Radę Rodziców 76.582,00 zł  co stanowi 100,7% zaplanowanych wpływów 
- odsetki z konta bankowego 3.251,18 zł 
 
Razem wpływy wyniosły 80.368,31 zł 
 
Stan finansów na zakończenie badanego okresu wyniósł: 
 

Stan gotówki w kasie: 
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11.036,11 zł - Fundusz Rady Rodziców, 
  
Stan na rachunku bankowym: 
 
44.158,66 zł – Fundusz Rady Rodziców, 
 
 
Ocena realizacji budżetu: 

 
Planowane wydatki z budżetu podzielone były na następujące grupy: 
- wydatki materialne – 411,30 (plan – 1.300,00) 
- pomoce dydaktyczne – 6.901,13 (plan – 17,000.00) 
- usługi materialne i pomoc dla uczniów – 15.200,00 (plan – 22.000,00) 
- wydatki na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) – 10.720,00 (plan – 15.400,00) 
- pozostałe wydatki – uroczystości szkolne, odznaki, nagrody, koszty Festiwalu Teatralnego, 
odpis 10% dla klas – 20.153,85 (plan – 28.970,00) 
 
 
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 po przeanalizowaniu wykonania budżetu postuluje aby zwiekszyć 
bieżący monitoring jego sukcesywnego wykorzystywania w stosunku do pierwotnych 
założeń.  
Oceniamy, że ok. 70 % wykorzystanie budżetu jest zbyt niskie.  
Postulujemy jednocześnie aby w roku 2008/2009 rozważyć przeznaczenie większej ilości 
środków na dofinansowanie  dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i organizowanie 
pozaszkolnych spotkań młodzieży z ludźmi ze świata kultury, polityki, nauki. 
 
Komisja chce jednocześnie podziekować koleżance Celinie Kowalskiej za całkowicie 
społeczny wkład w usprawnienie prac ksiegowych Rady Rodziców i stworzenie przejżystej 
postaci jej zestawień finansowych.  
 
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 
2007/2008.  
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Odrowąż-Sypniewski 
________________________ 
 
Członek Komisji Rewizyjnej- Teresa Knyzio  ________________________ 
 
Członek Komisji Rewizyjnej- Joanna Sawicka  ________________________   
 
 
 
  
Warszawa, dn. 16 października  2008 r. 


