
ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 29 maja 2018 roku 

 
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej 

instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie 
Śląskim. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami), 
art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 862) oraz art. 53 ust. 
1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 roku, poz.2342), zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 
– Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim za rok obrotowy 2017 
zatwierdza się to sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką 
komputerową, wykazuje: 
 

1. sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 339.183,56 zł 

2. sumę przychodów w kwocie     633.031,65 zł 

2.1. przychody netto ze sprzedaży      36.825,86 zł 

2.2. pozostałe przychody     503.804,50 zł 

2.3. przychody finansowe       92.401,29 zł 

3. sumę kosztów w kwocie      623.868,93 zł 

3.1. koszty działalności operacyjnej    622.136,93 zł 

3.2. pozostałe koszty operacyjne        1.732,00 zł 

3.3. koszty finansowe                 0,00 zł 

4. wynik finansowy (zysk/strata) netto w kwocie       9.162,72 zł 

 
§ 2 

 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej 
instytucji kultury wynika z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 29 ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
Roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie 
Śląskim składa się z: 

1. bilansu 

2. rachunku zysków i strat 

3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego oraz informacje i objaśnienia. 

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. 


