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ZARZĄDZENIE NR 108/2ZARZĄDZENIE NR 108/2ZARZĄDZENIE NR 108/2ZARZĄDZENIE NR 108/2010010010010    
BURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻARÓWRÓWRÓWRÓW    

z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta                   w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta                   w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta                   w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta                   
i Gminy Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego za rok 2009.i Gminy Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego za rok 2009.i Gminy Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego za rok 2009.i Gminy Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego za rok 2009.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr.142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

"o rachunkowości" (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§§§§    1.1.1.1.    1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego za rok 2009, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zamyka się sumą bilansową po stronie: 

- aktywów w wysokości: 11.192,33 

- pasywów w wysokości:  11.192,33 

3. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe - Rachunek zysków i strat Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego. 

§§§§    2.2.2.2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie     

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku "o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej" (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) nakłada na instytucje kultury 
(ośrodki kultury, biblioteki), które prowadzą działalność na zasadach zbliżonych do 
przedsiębiorstw państwowych konieczność stosowania odpowiednich przepisów ustawy z dnia 
29 września 1994r. "o rachunkowości" (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów zgodnie z obowiązującymi prawem 
przekazał organizatorowi działalności bilans w celu jego zatwierdzenia. Bilans po 
zatwierdzeniu przez organizatora zostanie przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  


