
typ kosztu kwota

art. piśm i gospodarcze 310.54 zł                                                       

zajęcia dodatkowe 391.00 zł                                                       

reprezentacja 363.99 zł                                                       

RAZEM 1,065.53 zł                                        

Wydatki poniesione w miesiącach IX-X 2009 z budżetu Rady Rodziców



typ kosztu kwota

art. piśm i gospodarcze 65.88 zł                                                                                                                    

dofinansowanie ucznia 181.94 zł                                                                                                                  

inwestycja 900.00 zł                                                                                                                  

RAZEM 1,147.82 zł                                                                                                              

UWAGA!!!!!! 

Rada Rodziców serdecznie dziękuje za dotychczasowe wpłaty, 
jednocześnie zwraca się z prośbą o dalsze systematyczne regulowanie 

składek. 

za 978,- zostały zakupione pomoce dydaktyczne do biologii - z funduszy 
uzyskanych ze szkolnej zbiórki makulatury!!! 

Wydatki poniesione w miesiącu XI 2009 z budżetu Rady Rodziców



Rok szkolny Miesiąc i rok
forma 

płatności
Rodzaj kosztu Rodzaj dok fin Nr dok finansowego Opis Kwota

Razem w 
miesiącu

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka art. piśm i gospod FV 18547/0018/09 Zakup paliwa do kosiarki szkolnej 70.00 zł          

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka art. piśm i gospod FV 274/09 Pranie firan i zasłon szkolnych 161.04 zł        

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka reprezentacja FV 161/09 Zakup wiązanki kwiatów-pożegnanie pedagoga 60.00 zł          

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka reprezentacja FV 162/09 Zakup wiązanki kwiatów-rocznica wybuchu II wojny światowej 100.00 zł        

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka art. piśm i gospod oświadczenie Oświadczenie Zakup obrusów na świetlicę szkolną 60.00 zł          

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka reprezentacja FV 175/09 Zakup wiązanki pogrzebowej 130.00 zł        

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka zajęcia dodatkowe umowa P. Lissowska-Łaska - wykonanie rękodzieła - wycinanki 10 szt. 200.00 zł        

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka reprezentacja oświadczenie oświadczenie Zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli z Finladii 36.00 zł          

2009/2010 wrzesień 2009 gotówka reprezentacja oświadczenie oświadczenie Zakup biletów wstępu do muzeum oraz zakup farb - wizyta uczniów z Finlandii 37.99 zł          

2009/2010 październik 2009 gotówka zajęcia dodatkowe wyciąg bankowy Przelew z rachunku konkurs matematyczny Kangur 176.00 zł        

2009/2010 październik 2009 przelew zajęcia dodatkowe wyciąg bankowy Przelew z rachunku konkurs matematyczny Kangur 15.00 zł          

2009/2010 październik 2009 przelew art. piśm i gospod RACH 247 dorabianie kluczy 19.50 zł          

2009/2010 listopad 2009 gotówka art. piśm i gospod FV 11/209 pieczątka dla przewodniczącej Rady Rodziców 48.80 zł          

2009/2010 listopad 2009 gotówka inwestycja FV 1048/2009/WAR136
dywan do I kl sp - dofinasowanie w nagrodę za najwyższą wpłacalność na konto RR 
w ubiegłym roku szkołnym

500.00 zł        

2009/2010 listopad 2009 gotówka art. piśm i gospod FV 291/2009 opłata za przesyłkę - dostarczenie materiałów do egzaminu próbnego 17.08 zł          

2009/2010 listopad 2009 przelew inwestycja FV 33/11/2009 ekspertyza dot ławek szkolnych 400.00 zł        

2009/2010 listopad 2009 przelew dofinansowanie ucznia FV 72/2009 dofinansowanie posiłków - 2 uczniów kl I szk. podst. 181.94 zł        

total 2,213.35 zł    2,213.35 zł    

Wydatki szczegółowe Rady Rodziców 

1,065.53 zł    

1,147.82 zł    
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