
Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

 Rada Rodziców działała na zasadach i na podstawie Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół
Sportowych w Zabrzu uchwalonego w dniu 23 marca 2015r.

Rachunek  bankowy  Rady  Rodziców  prowadzony  jest  w  Millenium  Bank  S.A.  
o nr  PL 08 1160 2202 0000 0002 7178 7870. Operacje na tym koncie były dokonywane  
w formie przelewów oraz  wypłat  i  wpłat gotówkowych na podstawie  dokumentów źródłowych:
faktur, rachunków.

Wszystkie dyspozycje co do przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców

pochodzące od Dyrekcji Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu zostały przedyskutowane przez Radę.
Te, które uzyskały aprobatę Rady zostały niezwłocznie wykonane. Faktury opłacono przelewem,  
na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez Sekretariat Szkoły. 

 Stan konta Rady Rodziców na dzień 05 września 2017 r. wynosił 4.853,44 zł.

Wartość  wpłat  na  Komitet  Rodzicielski  w  roku  szkolnym 2017/18  wyniosła  11.828,29  zł.
Wpłaty dokonywane były w Sekretariacie ZSS przez skarbników klasowych i przekazywane wpłatą
zbiorową na konto Rady Rodziców oraz bezpośrednio przez Rodziców na konto Rady.

Wartość wydatków w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 11.416,52 zł.

Na podstawie Rozdziału IV pkt 2 i  2a Regulaminu Rada Rodziców w miarę posiadanych
środków może  dofinasować  lub sfinansować potrzebne wyposażenie  szkoły lub  usługi  na rzecz
szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 ze środków komitetu dofinansowano:

1. I ratę opłaty licencencji  za dostęp do elektronicznego dziennika Librus Synergia – kwota:

1.546,00 zł,

2. zakup  nagród  książkowych  i  rzeczowych  dla  uczniów  na  zakończenie  roku  szkolnego

2017/2018 – kwota: 2.002,52 zł,

3. zorganizowanie balu karnawałowego dla uczniów kl. 1 – 3 SMS  – kwota: 300,00 zł.

Zgodnie  z  Rozdziałem  IV  pkt  2,  na  podstawie  wniosków  poszczególnych  Rad  Klasowych
(składających się z wybranych z klasy przedstawicieli  rodziców) dofiansowano organizowane na
rzecz  klas:  wycieczki,  zakup  materiałów  biurowych,  zakup nagród.  Dofinansowanie   pochodzi  
z wpłat poszczególnych klas do 50 % kwoty składek. W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie
wyniosło: 7.042,00 zł. 
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W dniu  21.10.2017  Prezydium Rady Rodziców zorganizowało  Kiermasz  Charytatywny  w trakcie
Drużynowych Mistrzostw Polski w Gimnastyce Sportowej Kobiet. Z uzyskanego przychodu został
sfinansowany  wyjazd  na  obóz  treningowy  sportowy  do  Gilowic  dla  Dymitra  Prejzner.  

Kwota w wysokości 430,00 zł pokryta została w całości z funduszy zebranych podczas kiermaszu. 

Szczegółowe  rozliczenie  wpłat  i  wypłat  dokonanych  w  ramach  konta  bankowego  Rady
Rodziców przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Stan konta oraz gotówki w kasie Rady Rodziców na dzień  rozliczenia, tj. 05.09.2018 r. wynosi
5.281,03 zł.

Środki  te  zostaną  wydatkowane  zgodnie  z  zasadami  gospodarki  finansowej  
i wydatkowania funduszy Rady w roku szkolnym 2018/2019 .

Prezydium Rady Rodziców:  Przewodniczący:

                                        Zastępca:

                                        Sekretarz:

                                        Skarbnik:

                                        Członek Rady Rodziców:

Załączniki:

1. Zestawienie przychodów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

2. Wyciągi operacji na koncie bankowym Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

3. Zestawienie wpłat i wypłat na rachunku bankowym w roku szkolnym 2017/2018.

4. Zestawienie wniosków o refundację do wycieczek, nagród, wyjść do kina itp. dla klas ZSS w Zabrzu.

5. Pisma i wnioski o dofinansowanie + kopie faktur potwierdzające wydatek.

6. Kopie faktur. 
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