Sprawozdanie komisji rewizyjnej Rady Rodziców przy SP 20
z dnia 27.07.2022 w składzie:
1. Łucja Bieleninik – przedstawicielka klasy 2a
2. Agata Lewandowska - przedstawicielka klasy 1b
[w związku z obowiązkami zawodowymi nieobecna była Edyta Wiśniewska]
przy współpracy z kierownikiem administracyjnym szkoły p. Sylwią Nowicką oraz w obecności
p. Dyrektor Marty Szymańskiej.
1. Dokonano sprawdzenia wydatków udokumentowanych w postaci faktur i rachunków. Na uwagę
zasługuje fakt skrupulatnego rejestrowania wydatków oraz rzetelnego prowadzenia księgowości
Rady Rodziców przez p. Sylwię Nowicką.
2. Dokonano podsumowania wydatków w podziale na kategorie przyjęte Uchwałą nr 3 2021/2022
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni z dnia 07.03.2022r.
Lp. Pozycja

plan

wydano

wykonanie uwagi

1 Środki czystości

11000

9597,77

87,25%

2 Ksero (papier, tonery, serwis)

11000 10229,84

93,00%

3 Nagrody na koniec roku szkolnego

10000

50,41%

4

Festyn z okazji Dnia Dziecka
11.06.2022r.

5 Bal karnawałowy klas I -III

5040,61

6000

koszty festynu
0,00% [1985,96 zł] zostały
pokryte z wpływów
każda z klas I-III
97,06%
otrzymała po 111 zł

1000

970,56

4000

3931,2

98,28%

7 Prenumerata Świerszczyka

3000

359

11,97%

8 Test diagnostyczny klas III

1000

650

65,00%

6

Uroczystości szkolne: pasowanie I
klas, dzień edukacji, mikołajki i inne

nie dokonano zakupu
0,00% ze względu na mały
poziom wpłat
m.in. na egzamin 884,62%
klasisty

9 Monitor multimedialny

10000

10 Odtwarzacze CD + USB

4500

3808

9000

4385,7

48,73%

2500

2500,83

100,03%

500

585,4

Dofinansowanie konkursów
szkolnych – wnioski od nauczycieli
Biblioteka: doposażenie, maraton
12
czytelniczy
11

13 Inne m.in. prowadzenie rachunku
suma
[w uchwale błędna kwota 73000 zł]
Dodatkowe pozycje:
miejsce wypoczynkowe [decyzja na
14 posiedzeniu RR 15.09.2021]

planowane zakupy w
VIII na kwotę 1400 zł

+bilety ZKM dla
117,08% nauczycieli (wycieczki,
konkursy)

73500

29243

w tym 19 243 zł z
wpływów z festynu

SUMA wydatków
PRZYCHODY:
nadwyżka z roku 2020/2021
wpłaty rodziców 2021/2022
nadwyżka z wpłat na Margeritę
festyn

71301,91

40706,5
32595
1811
19243,04

SUMA
różnica przychody-wydatki
stan finansów na dzień 27.07.2022:
- gotówka w kasetce przeliczona
27.07.2022
- na koncie bankowym
nadwyżka

58% planowanych
wpływów
oddzielna zbiórka
wpływ – 21229 zł,
koszty – 1985,96 zł

94355,54
23053,63
23053,75
12446,54
10607,21
0,12

3. Wnioski:
a) sprawozdanie finansowe nie budzi zastrzeżeń, wszystkie wydatki są udokumentowane i
zgodne z planem finansowym lub uchwałami Rady Rodziców,
b) należy zwrócić uwagę na fakt wysokich wydatków na środki czystości i ksero, zwłaszcza w
kontekście liczby dni, kiedy szkoła była zamknięta ze względu na pandemię,
c) istotne jest zaplanowanie jak najpełniejszego budżetu we wrześniu z podziałem na progi –
kolejne wydatki mogą być uruchamiane po osiągnięciu danego poziomu wpłat,
d) należy rozważyć przekazywanie rodzicom spójnych, merytorycznych informacji o poziomie
wpłat oraz wydatkach min. raz na 2 miesiące (jedno zestawienie wysyłane do wszystkich
klas, atrakcyjnie opracowane graficznie) – w celu zwiększenia transparentności oraz
uzyskania wyższych wpływów z wpłat rodziców,
e) warto rozważyć większą elastyczność dla nauczycieli w wydatkowaniu środków na nagrody
(np. 10% różnicy w stosunku do pobranej zaliczki) – obecnie nadwyżka w wydanych
środkach w stosunku do zaliczki pokrywana jest przez nauczyciela,
f) należy spojrzeć na budżet pod kątem sprawiedliwego wydatkowania środki na wszystkie
roczniki (zauważa się zwiększone wydatkowanie na niektóre z nich, co może wpływać na
mniejszą chęć do dokonywania wpłat przez pozostałych rodziców).

Podpisano:
1. Łucja Bieleninik

2. Agata Lewandowska

