
UCHWAŁA NR XVIII/108/08 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY 

z  dnia 29 maja 2008 r. 

 

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2007 rok. 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138. poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz. 
1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 
146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 
2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz.1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393) uchwala 
się, co następuje: 
 

       § 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2007 rok składające się z: 

1) zestawienia obrotów i sald – zamykającego się sumą aktywów i pasywów 785.411,20 zł, 

stanowiącego załącznik nr 1; 

2) bilansu – zamykającego się sumą bilansową aktywów i pasywów 62.214,98 zł, 

stanowiącego załącznik nr 2; 

3) informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik nr 3; 

4) rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, stanowiącego załącznik nr 4.  

 

       §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

       §  3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2007 rok. 

 

W dniu 19 marca 2008 roku do Urzędu Miasta ChełmŜy wpłynął bilans wraz z 

załącznikami Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na podstawie art. 18 ust. 1 

ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Do właściwości rady gminy naleŜą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości „Roczne 

sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie 

później niŜ 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie 

finansowe jednostek, o którym mowa w art. 64, podlega badaniu zgodni e z zasadami 

określonymi w rozdziale 7.”  

 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


