
ZARZĄDZENIE NR 63/FK/2021 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej za 2020 r. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 2.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji 
dodatkowej i objaśnień do sprawozdania finansowego.  

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Uzasadnienie

do zarządzenia nr 63/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2020 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe
jednostki „podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego” oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zatwierdza
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. J.Prejsa w Chełmży przedłożyła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok
2020 składające się z następujących dokumentów:

- bilans jednostki,

- wyjaśnienie do bilansu,

- informacja dodatkowa,

- informacja uzupełniająca do bilansu,

- zestawienie zmian w funduszu,

- rachunek zysków i strat jednostki,

- wyjaśnienie do rachunku zysków i strat wariant porównawczy,

- zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami objętymi bilansem

skonsolidowanym,

- protokół z inwentaryzacji przeprowadzoną drogą weryfikacji sald,

- oświadczenie,

- zestawienie obrotów i sald,

- zawiadomienie o stanie salda,

które stanowią załączniki do zarządzenia.
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