
           Zarządzenie Nr 298/2021

                              Burmistrza Izbicy Kujawskiej 

                                z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2020  rok

samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury

w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie

gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia

25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej

(Dz.U.2020.194)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe samorządowej instytucji kultury – 

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1) Bilans Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej, stanowiący za-

łącznik nr 1 do zarządzenia,

2) Rachunek zysków i strat Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej,

stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) Zestawienie zmian w funduszu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Ku-

jawskiej, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,

4) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury w Izbicy Kujawskiej, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  BURMISTRZ

                                                                           mgr Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 

298/2021 Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z

dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2020 rok samorządowej instytucji 

kultury – Miejsko-Gminne Centrum 

Kultury w Izbicy Kujawskiej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jed-

nostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w okresie 6 miesięcy od dnia

bilansowego. W związku z powyższym  Miejsko-Gminne Centrum Kultury  w Izbicy

Kujawskiej przedstawiło do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2020 rok skła-

dające się  z  bilansu,  rachunku zysków i  strat,  informacji  dodatkowej  i  zestawienia

zmian w funduszu jednostki. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowa-

dzeniu działalności kulturalnej, roczne sprawozdanie samorządowej instytucji kultury

zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.


