Uchwała Nr …………………………….
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ........................................ 2009 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok
przedstawionego przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324,
Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz.1546,
Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539,
Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008r. Nr 63,
poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 63, poz. 393, Nr 214, poz. 1343),
art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11,
poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, Nr 227,
poz. 1658), oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2008 rok przedstawione przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmujące bilans,
rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy: Skarbnik Miasta

Uzasadnienie
Niniejsza uchwała słuŜy zatwierdzeniu sprawozdań finansowych gminnej instytucji
kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) jednostki samorządu
terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla
których prowadzenie takiej działalności stanowi podstawowy cel statutowy.
Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego
im poprzez podmiot, który utworzył daną jednostkę (art. 13 tej ustawy). Instytucje te uzyskują
osobowość prawną i z urzędu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez podmiot,
który daną instytucję utworzył.
Jako jednostki posiadające osobowość prawną instytucje kultury zobowiązane są do
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
Z przepisów art. 53 ustawy o rachunkowości wynika z kolei, iŜ roczne sprawozdanie
finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niŜ
w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przez organ zatwierdzający rozumie się – stosownie
do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości – organ, który zgodnie
z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa
własności jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki.
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Do jej właściwości
naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy).
W przedstawionym stanie rzeczy Rada Miasta jest organem właściwym do
zatwierdzenia sprawozdania finansowego utworzonej przez nią jednostki organizacyjnej
(gminnej instytucji kultury).

