Poznań' 5.11.2018

Rada Rodziców
Szkoła Podstawowa nr 62
w Poznanlu

PLAN FINANSOWY
na ľok szkolny 201812019
t.

1'
2.

3.

4.
5.

BudŹet Rady Rodziców na dzień 5.1 1.2018 wynosi 22 171,72 PLN w tym:
4775 PLN _ wpłaty na szafki od 30.08.2018 (z czego 430 PLN nadpłat za
nieistniejące długie termi ny)
5O56,09 PLN - saldo z roku szkolnego 201712018 z dnia 30.08.2018 (kwota po
opłaceniu grantu RR i Ro Podolany);
a. _106 PLN - opłaty bankowe za prowadzenie i przelewy (od 08.2018 do
;

11.2018)
-123
PLN - zwroty wpłat nie należnych
b'
8139,63 PLN - saldo lokaty bankowej;
1680 PLN - wpłaty składek osobiste na konto;
2150 PLN - wpłaty od skarbników z poszczególnych klas

il.
Zakładasię rezerwę budżetową na poziomie20o/o salda ogólnego (na dzień 5.11.2018
wynosi 4434 PLN)' Rezerwa budżetowa ma za zadanie zabezpieczenie finansów Rady
Rodziców od zdazeń niepzewidzianych oraz:
1. Uzasadnione zwiększenia wydatków określonych kwot na Cele budżetowe w planie
budżetowym po zatwierdzeniu sum wydatkow przez prezydĺum Rady Rodziców.
2. Na nowe Cele wynikłe w trakcie tnľania roku szkolnego po zatwierdzeniu sum
wydatków przez prezydium Rady Rodziców.
3. Kwota niewykorzystana rezenJvy pzechodzi na kolejny rok szkolny.

ilt.
Plan finansowy Rady Rodziców zakłada sobie następujące Cele na rok szkolny 201812018:

1.
2.
3.

4.

Nagrody dla uczniów - 15 procentowy udział w budŹecie (na dzień 5'11.2018 wynosi
3325 PLN)
lmprezy szkolne _'ĺ2 procentowy udziałw budżecie (na dzień 5.11.2018 wynosi2660
PLN)
Ponadstandardowe wyposażenie szkoły _ 25 procentowy udział w budżecie (na dzień
5.11.2018 wynosi 5542 PLN)
Ponadstandardowe środki dydaktyczne - 8 procentowy udział w budżecie (na dzień
5.11.2018 wynosi 1773 PLN)

bil

I

5.

Szafki skrytkowo-odzĺeżowe - 20 procentowy udział w budżecie (na dzieŕ'l 5.11.2018
wynosi 4434 PLN)

tv.
Kwoty niewykozystane na Cele planowe i nowe:
1. W pienľszej kolejnościsą księgowane jaŔo budżet do rozdysponowania na nowe
Cele wynikłe w ciągu roku szkolnego.
2. W drugiej kolejności, pzy braku nowych inicjatyw, zasilają rezerwę budżetową,
jednocześnie zwiększając procentowy udział rezerwy w całościbudżetu'

V.
Powyższy plan finansowy został spoządzony przez Skarbnika RR izaakceptowany poprzez
głosowanĺe na zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 62, zgodnie z regulaminem
iwg. protokołu.
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