
UCHWAŁA NR XLIII/  251   /2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 ROKU

w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
                   Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2013.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2003 r. poz. 594  z późn. zm.) oraz 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 2013  poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r.  poz. 406 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Kultury w Borku Wlkp. za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., zamykającego się po stronie 
aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18.590,66 zł,
2) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2013 r. 
do   31.12.2013 r., wskazującego stratę w kwocie 90.185,60 zł,
3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 31-12-2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Opracowała:
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/   /2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 kwietnia 
2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki 
podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego.
Zgodnie z art. 45 ust.2 cytowanej ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Uchwała spełnia wszystkie wymogi ustawowe.


