
RADA RoDzICÓw
Gimnozjum im. Felikso Szołdrskiego
64-300 Nowy TomvŚl, os. PÓłnoc 25 SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICOW

Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
za rok szkolny 20l3l14

STAN NA DZIEŃ 23 09 2014 r.

8104, 15 zł
37.94 zł

8142,09 zł

składka na działalność Rady Rodziców zr. szk.201212013 90, 00 zł

SALDO PoCZĄTKoWE;
na rachunku bankowym
w kasie

RAZEM

PRZYCHODY:

składki na działalność Rady Rodziców
dofinansowanie udziafu w Jarmarku
prowizja od ubezpieczenia nnw uczniów
prowizja od usfugi fotograficznej ucmiów
zwrotza zakup licencji programu MEGA MATMA
zwrot za najem szafek uczniowskich

zwTot - roz|iczenie słodyczy na MIKoŁAJKI
zwrot - rozltczenie konkursu matem. Piramida

dotacja do wycieczki dla uczniów o SPE
zakup słodyczy i napojów zokazji Dnia Dziecka
zakup kwiatów - pogrzeb
zwrotza delegacje uczniów wyjeŻdŻających na konkursy
dofinansowania do organizacj i konkursów szkolnych
zakup tablicy multimedialnej
dofi nansowanie ŚwIqrł PATRONA
zakup nalepek na medale na Święto Sportu

SALDO KoŃCowE:
na rachunku bankowym
w kasie

31,54 zł
60.64 zł

19 080,03 zl

27 222, 12 zł

6240,00 zł
500, 00 zł

7600,00 zł
1832,32 zł
1900,00 zł
825'33 zł

70,00 zł
1600, 00 zł
825,33 zł
24,50 zł

5l0,00 zł
2059,98 zł

2,00 zł
280,00 zł

zwrot- rozliczęnię konkursu ortograficznęgo 0.20 zł
RAZEM

RAZEM SALDO i PRZYCHODY

ROZCHODY:

zakup kwiatów DEN
zakup słodyczy MIKoŁAJKI
oplata za naj em szafek uczniowskich
zakup druków na działalnoŚć Rady Rodziców
nagroda zazebranie największej składki naradę rodz. l2l13
zakup licencji uczniowskich MEGA MATMA
opłata za przelewy bankowe
opłata składk i na rzęcz Stowarz.,,AIES Ec'' PoLsKA
dotacja do konkursu matęmatycznego PIRAMIDA 2013 500, 00 zł

500' 00 zł
1686,00 zł

55,00 zł
27,60 zł
355,20 zł

9680' 00 zł
600, 00 zł
122,00 zł

zakup książek na nagrody na zakończenie roku szko|nego 4852. 46 zł
RAZEM 23750,0721

3116,38 zł
355.6'7 z.ł

RAZEM 3472,05 zl
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