
UCHWAŁA NR XL /281/2010 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia  19 kwietnia 2010  roku

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za 
rok 2009.

Na podstawie  art.18  ust.  2  pkt.  9  lit  h  i  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 
w związku z art. 3 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 
2009r Nr 152 poz.  1223 ze zm. )  i  art.  9 ust.  1 ustawy z dnia 25 października 1991r o 
organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.  U.  z  2001r,  Nr  13,  
poz. 123 ze zm.).
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

   § 1. Zatwierdza się roczne  sprawozdanie finansowe Centrum Kultury  Książ Wlkp. za rok 
2009. Sprawozdanie stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                     Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak



Załącznik
                                 do uchwały Nr XL/ 281  /2010

                                    Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

                            z dnia  19 kwietnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Książu Wlkp. za rok 2009

    

1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat,

3. Informacja  opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2009.



















Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/ 281 /2010 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2010  roku

              

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Książu Wlkp. 
za rok 2009.

     Centrum Kultury w Książu Wlkp. jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, 
która zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r  Nr 76, poz. 694 z późn.zm.). 

   W związku z powyższym, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych ( 31 grudnia 2009r) 
sporządza się sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. bilans,

2. rachunek zysków i strat,

3. informacja  opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2009. 

    Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Centrum Kultury w Książu Wlkp. 
podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym jest gmina Książ Wlkp. jako 
organizator, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz

     /-/Teofil Marciniak


