
Pvychody i wydatki Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

w roltu szkolnym 291212013

im.Św. Maksyrni|iana Kolbego w Tcresin!c

Wykonanie
planu _Udział %

i r<tiś vt iodsetkamiod

za mleko, basen i

O^J_iłńur 57 757,50 40 7{5,34 70,49
lll, Flano

15 000,00 15162,55 101,08
T . TF§anizacja imprez O cnaraKlerzg ugul| lvD.l\vtl lJ l l l \vl

Dzień Dziecka, ślubowanie klas l, Święio EdukacjiNarodowej,Wigilia

szkolna.bal karnawałowy)
: : : ::;-l]iffi** ^all^A l72ł:nrlwaltlu 5 000,00 4 344,12 86,88

3 000,00 1 339,06 44,64

5 000,00 6 673,43 133,47

700,00 208,03 29,72

1 000,00 135,0c 13,5

1 000,00 1 756,10 175,61

1 000,00 995,80 99,5B
Q D^m^l. dl^ rńd7lnv Far§lllaK 

-

8 000,00 7 545,05 94,31
9_ Za0łata za mleKo I

1 000,0c 264,32 26,43

4 000,00 0,00 0,00

2 000,00 0,00 0,00

11 057,50 ż291,8B 20,73

Spoządziła: Katarzyna Lesińska 30,08,20 1 3r,

§{ADĄ §*,{}ryzE{-{}w
Szko§ Podstawowej

lm. św. M. Koibego w Teresinie
Ai Ks DfucKl€go-Lulrecktego -r 96-515 Terestn

Nlr] 637 171,.08-52
N, konta 1892'8Ą 0005 0000 0257 2000 0010



Razenr Wpłatv 3{i 164,40

Deklarowane uvpłaty od Rodziców 115o5,CI0

Wpłaty od sponsorów: 0,00

wpłata (darowizna)

lnne wołaW: 6 520,56

*pł"ia od sponsora-dofinansowa!§ wyjazdu na zimowisjg 450,00

wpłaty za duplikaty legitymacji 36,00

odsetki od lokat terminowych 533,28

taprtaiizacja odsetek !Y'a od środ.ków na rac 4,71

przelew prowizji PZU 4 368,00

Ńpłata ze zlikwidow. r-ku Spółdzielni uczn'lowskĘ 99,07

wnłata na konkurs jęz.angielskiego BAT-KID ż29,5o

wpłata na spotkanie z autortą 500,00

wpłata klas szóstych 300,00

Wpłatv z akcii ekologicznych: 6 600,64

wptata za puszki 960,64

wpłata za makulaturę 3 540,0c

wpłata za kasztany 2 100,00

Wpłaty za mleko, basen, herbatę 8 076,20

rnleko 4927,żo

basen 353,00

herbata ż796,a0

wplatv RS(J 3 462,00

stan środków na rachunku na 01.09.20]-2r

wpiywy
wydatki
dostępne środki na rachunku na 01.09,2013r

Sporządziła: Katarzyna Lesińska 01.09.20]-3r

lzabella Andryszczyk

25 487,5o

36 L6ą,Ąo

407L5,34
20 936,56

,,t



'J-i.l{BrĄ l\\/pĘ- *-' śixoły Podstawo§e,
*,i]iw'.'&, .r lóÓ§ " 

o Te rę_s i n ie

Sporządziła:KatarzynaLesińska 01.09.2013r ir,,,!1
§prawdzono przez Kornisję Rewizyjną w składziej 

"
Anita Kacprzak ,rr;,.( .,

Aneta §itarska Haber
!zabella Andryszczyk

.- 'i

,')'r, .1 ..Li ,-1.,
l^r.t,l .Ę .,t \,.,.l1., q' -.

{'\ (

s rl.,,.r,rolo., rlbeckteOq _3 _96=-b]3 leres]|t

nazelnFolit&: "lTi^', ,nnn n0 1 n
40 715,34

ffi
!

organ izacia lrn prez o chara kterze ogólnoszkol nym : t5 152,55

zakup wody na bal karnawałowy 549,36

wvdatki Dzień Nauczyciela 651,60

zakup dyplomów i biretów pasowąryte !Ę! Ą4a,ż5

zakup choinek do szkoĘ 80,0c

dekoracje świąteczne i bombki do szkoły 498,80

wypłata paczki świąteczne dla wszys,tkqh !911Pw 5 725,4Ą

zapłata za zabawę choinkowo-n9,ń/9l9!!Ę 600,00

wydatki Dzień Kobiet 426,L6

zakup piłek iwody na Dzien Dziecka 5 009,58

*vdatk', , l* z 30 rocznicą pobytu papieża Jana Pawła ll w Nieplkatan 1 020,15

obchody Dnia Patrona Szkoly+ owoce d9 !ryocesji z d@ L6L,żI

Z"k"p 
""cród 

d|a laureatów konkursóq szkolnych i naileps 5 683,18

zakup książek - konkurs recytatorski 78,95

za k Jp ksi ąZek - ko n ku rs czytel n iczo-plastycznyr !9n }( g§l4^g!_niczy 311,00

,.Ń książek - konkurs plastyczny " WielkaĘcne przygody" Io4,7ż

nasrodv na konkurs dot. księcia Druckiego Lubeckiego 332,50

materiały dla koła tanecznego 43B,78

nasrodv w konkursie modelarskim 73,LL

nagrody dla najlepszego ucznia L 675,7a

naBrodv dla nailepszego sportowca 300,0c

nagrodv dla wvróżniaiącycl,t się sportowców 372,Bt

nagrodv na koniec roku za dobre wynikiw nauce 1995,61

zakup książek dla ucznia klasy V 995,80

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla szkoĘ 6673,43

Pokrycie kosztów podróży uc!!Ęu, 208,03

mateiiaV do wydrukowania dyplomów z/w z akcjaqlęĘĘĘlnym! t35,00

Wvdatki na potrzeby Samorządu szkolnego (RSU} 3.756,x0

Zapłata za mleko, basen i herbatę 7 545,05

mleko 49ż7,2o

herbata 2264,85

basen 353,00

Dofinansowanie szkolnego koła wolontariatu ż64,3ż

Rezerwa(pozostałe wydatki} 2 291,88

opłata za zmianę karty wzoru podpisów 10,00

prowizje bankowe 145,5C

dofinansowanie wyjazdu na zimowisko 450,0c

*ńł"ta na konku rs jęz. a ngielskiego BAT-KI D+ko n ku r9lę1. AngĘĘ!Ęgo 447,40

zakup kwiatów na uroczystości szkolne ].85,00

wviazd dzieci do Dp5 w Młodzieszynie z przedstawieniem jaselkowym 324,ao

zakup sadżetów na koncert wośp w szkole ż9,98

spotkanie z autorką Jędrzejewską - Wróbel 700,00


