
UCHWAŁA NR XXI / 122 //2020 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szczytnikach za 2019 rok 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                        
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy 
Szczytniki uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Szczytnikach za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 
obejmujące: 

᠆ wprowadzenie do sprawozdania rocznego 

᠆ bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. 

᠆ rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 
dnia 31 grudnia 2019 roku. 

᠆ dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały nr XXI / 122 //2020

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2019 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach złożył roczne
sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które obejmuje: wprowadzenie do
sprawozdania rocznego za 2019 r., bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.,
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019
r., oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne
sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej podlega zatwierdzeniu przez organ
zatwierdzający, jakim jest Rada Gminy Szczytniki.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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