
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury 
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2020 rok. 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lubiczu, prezentujące: 

1) Aktywa ………………………….…..………………….…….….……........... 514,18 zł: 

a) aktywa trwałe ………………….………………..………….………............ 0,00 zł, 

b) aktywa obrotowe ….……………………..…………….…...…...……….. 514,18 zł, z tego: 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne…….……………..…………....... 514,18 zł; 

2) Pasywa ……………………………………………………………….…....... 514,18 zł: 

a) fundusz instytucji kultury ……….………………………….…………… 514,18 zł, w tym: 

- strata netto za rok obrotowy …………………………………...……......... 366,92 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
    

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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UZASADNIENIE 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu jest gminną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji 
Kultury. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne 
sprawozdanie samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2020 r. zostało 
podpisane przez kierownika jednostki 31.03.2021 r. – w przepisowym terminie i przedłożone Wójtowi 
Gminy. Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega 
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
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