
§prawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2OL6|2OL7

Środki pochodzące z roku szkolnego 2a15l2016 ; t.487,69 z|

Wpłaty składek na Fundusz RR oraz odsetki od lokat :tt.L74,73 zl

Razem : L2,662,42zł

Uchwałą Rady Rodziców nr 8 z dnia 14.Lż.?a1:6n zatwierdzono preliminarz wydatków RR. Zgodnie z

prel im ina rzem, środ ki zostały wydatkowane na :

- dofinansowanie imprez szkolnych, konkursów, nagrody, prelekcje, odczyty, nagrody książkowe, pUcharY itP.:

9.259.31zł
- dofinansowanie gabinetu pielęgniarskiego : 199,95 zł

- dofinansowanie biblioteki - zakup folii samoprzylepnej do konserwacji i zabezpieczenia ksiąŻek przed

znlszczenlem: 300,0S łł
- koszty administracyjne działalności Rady Rodziców - opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, materiały

biurowe itp. : 258,23 zl
_JubileuszXXV,lecia LO, któryodbędziesięwdniach 13-14.10.20t7r.: 2.3?7,L5ń

Na dzień 31-.o8.2o1.7r. pozostała huota 247,75 zł, które pźeznaczone są na bieŻące koszty iopłaty bankowe.

W dniu I4.a9.żOL7r. została rozliczona, a następnie zwrócona kwota 42,50 zl z Ąltulu nie wykorzystanych

środków na zakup materiałów reklamowych promujących szkołę (uchwała nr L9l2a76l2OL7 z dnia

t4.06.2017r.|.

W związku z Ęlll, że w dniu 2L.O9,2Ot7r. wpłynęły sktadki na rok §zkolny 2aL7l2§I8, Ęodnie z u^n.

preliminanem składki pochodzące z poprzedniego roku w kwocie 290,25 zł, zostały przekazane na

organizacię Jubileuszu SzkoĘ.

W roku szkolnym 20L6lżaL7 Rada Rodziców otrzymała następujące dofinansowanie (nie ujęte w powyźszym

sprawozdaniu}:

- 1.000,00 zł - Bank Zachodni WBK, na organizację Jubileuszu XXV- lecia szkoĘ,

- 5.500,00 zł- FundacjaZakłady Kórnickie, zakup koszulek z logo szkoły,

- 2.600,00 zł - Fundacja Zakłady Kórnickie, na działania integracyjne środowiska związanego z XXV LO -
organizacja gry terenowej {QUESTY z Generałową} związanej z Poznańskim Czerwcem 1956r. - termin maj

2018r.

Rada Rodziców zawarła również umowę, w ramach której mogliśmy uzyskać I% z PlT.lnformacja o kwocie

pozyskanej w ten sposób będziemy posiadać w późniejszym.
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