
UCHWAŁA NR V/38/15               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 21 maja 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za 2014 rok. 

 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 i 613, z 2014 r. 

poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

 

 
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży za 2014 rok, które obejmuje: 

1) zestawienie obrotów i sald – zamykające się sumą aktywów i pasywów w kwocie 

1.711.027,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 

2) bilans – zamykający się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 721.768,42 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2; 

3) informację dodatkową, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

4) rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, zgodnie z załącznikiem Nr 4;  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                 Janusz Kalinowski 
 
     



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr V/38/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 roku       

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 

kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz nej w Chełmży za 2014 rok. 

 
W dniu 4 marca 2015 roku do Urzędu Miasta Chełmży wpłynął bilans wraz  

z załącznikami Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy” 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 niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed 

zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o którym mowa w art. 64, 

podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.”  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


