
                                            Załącznik Nr  3  do protokołu Rady Rodziców  z dnia  29.12.2013r 

  

SPRAWOZDANIE 

z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Rady Rodziców przy  

Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Ustce. 

 

Komisja rewizyjna w składzie: 

1. Honorata Skorobohaty 

2. Iwona Mussur 

 

objęła kontrolą okres od 01.09.2012r do 31.08.2013r. 

Kontrolę przeprowadzono w sposób całkowity, obejmując następujące zagadnienia: 

- dokumentacja przychodów 

- dokumentacja rozchodów 

- celowość wydatków 

Ustalenia komisji rewizyjnej: 

 W wyniku kontroli stwierdzono następujące zapisy w księdze kasowej: 

 

PRZYCHODY 

 wpłaty rodziców-              14.985,00zł 

 wpłata rodziców- pakiet edukacyjny              7.702,93zł  

 kapitalizacja odsetek z konta bankowego      10,82zł  

 InterRisk- prowizja od ubezpieczenia  NNW dzieci              1.339,20zł 

 Darowizna- S. Czernysz-j.angielski     1.326,00zł 

 błędnie dokonane wpłaty za przedszkole                691,90zł 

     Razem                                                                         26.055,85zł 

 

 stan konta na dzień  31.08.2012r-                 525,82zł 

 

                          Razem              26.581,67zł 

 

  

 

 



 ROZCHODY 

  

 zwrot błędnie dokonanych wpłat                   691,90 zł 

 prowizja za obsługę rachunku           303,00 zł 

 Opłata za Pakiety Edukacyjne i diagnozy          7.633,93 zł 

 Kwiaty z okazji Dnia edukacji Narodowej             30,00zł 

 Birety, rożki, dyplomy- Pasowanie na Starszaka          270,70zł 

 Tablo+ dyplom  na uroczystość „Pasowanie na Starszaka”                    676,00zł 

 zdjęcia legitymacyjne dla starszaków           175,00zł 

 zabawki na mikołajki              957,92zł 

 Paczki świąteczne  

- klocki, puzzle 107 sztuk                       1.572,55 zł  

- słodycze- 107 paczek          1.821,60zł 

 Prezenty w postaci książek z okazji Dnia Dziecka,  

oraz Pożegnania starszaków             874,30zł 

 Prezent dla 6-latków-MIŚ MĄDRY maskotka duża,                 571,50zł 

 Płyty DVD                 19,56zł 

 Biret, kokarda               164,00zł 

 zakup spódniczek 12 szt.dla dzieci z Gr IV           375,00zł 

 zakup baletek 12 szt              191,88zł 

 zakup książek na nagrody do konkursu wewnątrz przedszkolnego  

pt. „Moja ulubiona postać z bajki”           189,00zł 

  bilety do kina DELFIN „Renifer Niko ratuje brata”          

696,24zł 

 przedstawienia artystyczno-teatralne, programy edukacyjne: 

1)  „Agnieszka w zaczarowanym  lesie” – MARGOS Słupsk                300,00zł 

2) „Fascynujący świat dinozaurów” audycja muzyczna- CENTRUM 

ARTYSTYCZNE Słupsk               260,00 zł 

3) „Poznajemy układ słoneczny”-  GWIEZDNY TEATR Kobylnica   350,00 zł 

4) „Bajki z malowanej skrzyni”- TEATR WŁADCA LALEK  

Słupsk                  320,00zł 

5) „Baśń zimowa i przygoda bałwanka”. Spotkanie z Mikołajem – 

FEDERACJA GRUP KREATYWNYCH Gdynia         600,00zł 



6) „Jaś i Małgosia”  TEATR KROKODYL Poznań         300,00zł 

7)  „Magiczna Podróż po Ziemi” –Sz. KOWALCZUK Kobylnica       380,00zł 

8)  „Hipcio-Klipcio” AMUZADO- Brzeszcze                   250,00zł 

9) Występ cyrkowy – Dzień Dziecka          550,00zł 

 

 Festyn na zakończenie roku TEATR WŁADCA LALEK Słupsk      600,00 zł 

 Przewóz dzieci ciuchcią do Liceum na próbę taneczną       140 ,00zł 

 Przewóz dzieci ciuchcią do Lędowa do JW.         140,00zł 

 Przewóz dzieci ciuchcią Przewłoka- Dzień Dziecka       100,00zł 

 

 Wycieczki autokarowe 

1. Ustka- Zieleniewo-Ustka –                                                                 1.320,00zł 

2. Ustka –Łeba -Ustka                    1.100, 00zł 

 

Razem                              23.924,08zł

                          

 Jak wynika z powyższego stan konta na dzień 31.08.2013 wynosi 2.657,59zł (słownie: 

dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy). 

Zapis ostatniego wyciągu bankowego z konta Banku Spółdzielczego w Ustce z dnia 

23.08.2013r jest zgodny ze stanem rachunku w księdze przychodów i rozchodów Rady 

Rodziców. Porównano zapisy z wyciągów bankowych z dokumentami przychodów i 

rozchodów obejmujące rok szkolny 2012/2013. Nieprawidłowości i rozbieżności nie 

stwierdzono. 

 Komisja po zapoznaniu się z dowodami rozchodów i ich uzasadnieniem stwierdziła 

celowość dokonanych wydatków. 

 

 


