
U C H W A Ł A   NR IX/79/15

RADY  GMINY  MASŁÓW

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity:  Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) – 

Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

§ 1.

Zatwierdza  się  sprawozdanie  finansowe  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie
sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, stanowiące załącznik do uchwały. Sprawozdanie finansowe
składa się z: 
1. Bilansu wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, 
2. Rachunku zysków i strat. 

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie sporządzone
na dzień 31.12.2014 roku, stanowiące załącznik do uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z: 
1. Bilansu wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, 
2. Rachunku zysków i strat. 

§ 3.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk zwiększa fundusz instytucji kultury.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Masłów z dnia 28 maja 2015 roku w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok

2014.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości,  bilans instytucji  kultury podlega zatwierdzeniu przez
organ powołujący instytucję tj.  Radę Gminy.
Instytucje kultury są w dobrej kondycji finansowej, jednakże bez dotacji organizatora nie byłyby w
stanie utrzymać się samodzielnie.
Wykazany  w  sprawozdaniach  wynik  finansowy  jest  prawidłowy  co  zostało  zweryfikowane  z
ewidencją księgową instytucji kultury. Na dzień 31.12.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie w sprawozdaniu finansowym wystąpił
zysk netto. 
Instytucje nie posiadają zobowiązań wymagalnych.
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