
ZARZĄDZENIE NR 52/2019
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351) oraz art.. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora 
Kulerskiego w Grucie za 2018 rok, na które składa się:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

2) rachunek zysków i strat sporządzony na 31 grudnia 2018 r. informacja dodatkowa

§ 2. Wynik finansowy za 2018 rok tj. zysk netto w wysokości 14,17 zł zostanie przeznaczony na 
zwiększenie funduszu instytucji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski
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UZASADNIENIE

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest samorządową instytucją
kultury, dla której organizatorem jest Gmina Gruta. Obowiązek zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6
miesięcy od dnia bilansowego.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
Zgodnie z art. 29 ust. 5 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza
organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie zatwierdza organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
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