
Rozliczenie środków Rady Rodziców za rok szkolny 2021/22. 
 

Wpłaty uczniów poszczególnych klas: 

WPŁATY DOKONANE NA RACHUNEK BANKOWY  

RADY RODZICÓW 2021/20222 

SP 14 

Lp. klasa SUMA WPŁAT ILOŚĆ WPŁAT 

1 1aSP 787,5 11 

2 7asp 225 3 

3 8asp 375 5 

RAZEM SP14 1387,5 19 

III LO 

Lp. klasa SUMA WPŁAT ILOŚĆ WPŁAT 

1 1AL 1500 15 

2 1BL 700 7 

3 1CL 700 7 

4 1DL 600 6 

5 1EL 300 3 

6 2AL 400 4 

7 2BL 0 0 

8 2CL 400 4 

9 3Asp 500 5 

10 3Bsp 200 2 

11 3Csp 200 2 

12 3Dsp 0 0 

13 3Gsp 0 0 

14 3AL 100 1 

15 3BL 100 1 

16 3CL 0 0 

17 3DL 100 1 

18 3EL 0 0 

RAZEM III LO 5800 58 

LSP 

Lp. klasa SUMA WPŁAT ILOŚĆ WPŁAT 

1 1AP 1700 14 

2 2AP 150 1 

3 3AP 0 0 

4 3APs 0 0 

5 4AP 0 0 

RAZEM LSP 1850 15 

inne wpłaty 0,16 1 

RAZEM ZS3 9037,66 93 



 
Rozliczenie Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Żorach 
W roku szkolnym 2021/2022 dokonano wpłat na rachunek bankowy Rady Rodziców   
o łącznej wartości 9037,66 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 66/100).  
W rozliczeniu uwzględniono wpłaty dokonane na rachunek bankowy od dnia 02 września 
2021r. włącznie oraz wydatki po dniu 24.09.2021 r. Bilans otwarcia na dzień 02.09.2021r. 
wynosił 3127,40 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 40/100). Łączna 
wartość środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30.08.2022 r. wyniosła 
12 165,06 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 06/100). W rozbiciu na 
poszczególne szkoły wpłaty kształtują się następująco: 
 
- SP14 – 19 wpłat o łącznej wartości 1387,50 zł 
- IIILO – 58 wpłat o łącznej wartości 5800,00 zł 
- LP – 15 wpłat o łącznej wartości 1850,00 zł 
- inne wpłaty – 1 wpłata o wartości 0,16 zł 
 
Środki pieniężne pozostałe z wpłat dokonanych w roku szkolnym 2019/2020 wynosiły  
29,13 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 13/100). 
 
Stan środków finansowych Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Żorach na dzień  
30 sierpnia 2022 r. zawiera zał. nr 3. 
 
Wydatki finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym RR  

1. Przelew za fakturę nr 225/2021 (zakup znaczków dla uczniów IIILO i LSP) – 861,00 zł 
2. Prowizja za przelew wychodzący (zapłata za znaczki) – 1,00 zł 
3. Przelew za fakturę nr FS/21/01-MG/00000653 (zakup książek dla uczniów klasy 

pierwszej SP14) – 63,00 zł 
4. Prowizja za przelew wychodzący (płatność za książki) – 1,00 zł 
5. Wypłata gotówki – 1125,00 zł (na pokrycie kosztu faktury za przewóz osób na 

Szkolny Rajd Górski Magurka 2021 w kwocie 1095,00 zł oraz kosztu zakupu nagrody 
za zajęcie I-go miejsce 
w kwocie 30,00 zł) 

6. Prowizja za wypłatę gotówkową – 2,50 zł 
7. Przelew za fakturę do paragonu nr #1/10308/2021 (zakup słodyczy z okazji Mikołaja) 

- 396,72 zł 
8. Prowizja za przelew wychodzący (zakup cukierków) – 1,00 zł 
9. Przelew za fakturę nr FV/21/374/MIX1 (zakup prince polo dla zwycięskiej klasy w 

konkursie na najlepiej przystrojoną klasę) – 42,57 zł 
10. Prowizja za przelew wychodzący (zakup prince polo) – 1,00 zł 
11. Przelew za fakturę nr 9/P/2022 (opłata za obiady uczniów LSP podczas konkursu) – 

90,00 zł 
12. Prowizja za przelew wychodzący (obiady) – 1,00 zł 
13. Wypłata gotówki – 124,63 zł plus 5,13 zł (pozostała kwota z gotówki RR z roku 

poprzedniego) na pokrycie kosztu zwrotu za bilety uczniów LP na Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny w Katowicach w kwocie 75,69 zł oraz zakupu artykułów na 
zajęcia z kosmetologii uczniów LO w kwocie 54,07 zł 

14. Prowizja za wypłatę gotówkową – 2,50 zł 
15. Przelew na składkę członkowską za rok 2022 ŚSZS – 100,00 zł 
16. Prowizja za przelew (składka członkowska) – 1,00 zł 
17. Wypłata gotówki – 986,05 ( na pokrycie zakupu bonów upominkowych dla 

absolwentów LO i LP w kwocie 700,00 zł, na pokrycie kosztu dojazdu uczennicy na 
konkurs w kwocie 26,00 zł oraz na pokrycie kosztu zakupu medali dla absolwentów 
szkoły LO w kwocie 200,05 zł. Reszta pozostała w wysokości 60,00 zostanie 
wykorzystana na pokrycie kosztu zakupu bonów upominkowych dla absolwentów 
szkoły w wysokości 160,00 zł zgodnie z notą księgową z dnia 22.06.2022 r. numer 



1765/30/2022/NKS o wartości 120,00 zł oraz notą księgową z dnia 23.06.2022 r. 
numer  1765/32/2022/NKS. Brakująca część kwoty w wysokości 100,00 zł zostanie 
wybrana z rachunku bankowego RR we wrześniu 2022 r. 

18. Prowizja za wypłatę gotówkową – 2,50 zł 
19. Wypłata gotówki – 619,88 zł ( na pokrycie kosztu zakupu poczęstunku i nagród dla 

uczestników konkursu „Interschool Pub Quiz”w kwocie 100,00 zł, na pokrycie kosztu 
zakupu słodyczy w związku z organizacja Dnia Dziecka dla uczniów szkoły w kwocie 
76,92 zł, na pokrycie kosztu transportu uczniów klasy mundurowej wojskowej na 
konkurs w kwocie 400,00 zł, na pokrycie kosztu zakupu drewna kominkowego w 
związku z organizowanym Dniem Dziecka dla uczniów szkoły w kwocie 42,96 zł 

20. Prowizja za wypłatę gotówkową – 2,50 zł 
21.  Wypłata gotówki – 920,00 zł (na pokrycie kosztu zakupu bonów upominkowych dla 

absolwentów szkoły) 
22. Prowizja za wypłatę gotówkową- 2,50 zł 
23. Przelew za fakturę FS/22/01-MG/00000382 za zakup książek dla uczniów klasy 

pierwszej SP, jako nagrody za udział w konkursie – 144,68 zł 
24. Prowizja za przelew (książki) – 1,00 zł 
25. Przelew za fakturę FV/22/175/MIX1 za zakup soków na organizowaną przez szkołę 

wystawę prac uczniów LSP – 30,94 zł 
26. Prowizja za przelew (soki) – 1,00 zł 
27. Obciążenie pobranie podatku – 0,04 zł 

 
RAZEM WYDATKI: 5525,01 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 
01/100) 
 
POZOSTAJE ŚROKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM: 6640,05 zł ( słownie: sześć 
tysięcy sześćset czterdzieści złotych 05/100 ) 
 
 


