
UCHWAŁA NR VII/39/15 

RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 17 czerwca  2015 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury 

Ośrodka Kultury Gminy Lipno z siedzibą w Wichowie  i  Biblioteki Publicznej Gminy 

Lipno z siedzibą w Radomicach  za 2014 rok. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
1
) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia     

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330  z późn. zm.
2
) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się przedłożone przez Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Lipno  

z siedzibą w Wichowie  sprawozdanie finansowe za 2014 rok obejmujące: 

1) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014r., stanowiące załącznik nr 1; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., stanowiący załącznik nr 2; 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 r., stanowiący załącznik nr 3, 

do niniejszej uchwały. 

      2. Zatwierdza się  przedłożone sprawozdanie finansowe przez Dyrektora Biblioteki 

Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach za 2014  rok obejmujące: 

1) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r., stanowiące załącznik nr 4; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiący załącznik nr 5; 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 r. , stanowiący załącznik nr 6, do niniejszej 

uchwały. 

 

 § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

 § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014  r.  

poz. 379 i poz. 1072. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, Dz. U. z 2014 r. , poz. 768 i 

poz. 1100, Dz. U. z 2015 r., poz. 4 



 

Uzasadnienie 

                         

                       Ośrodek Kultury Gminy Lipno z siedzibą w Wichowie  i Biblioteka Publiczna Gminy 

Lipno z siedzibą w Radomicach są instytucjami kultury, których organizatorem jest Gmina 

Lipno. Instytucje te przedłożyły bilanse, rachunki zysków i strat ze swojej działalności w 

2013 roku  zgodnie z treścią art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330). 

     Zgodnie z § 14 Statutu Ośrodka Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XI/58/07 Rady Gminy Lipno z dnia 08 listopada 2007 roku w 

sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s 

w Wichowie” oraz uchwalenia jej statutu, nadzór nad ośrodkiem sprawuje Organizator, 

którym jest Gmina Lipno, w tym dokonuje kontroli i oceny działalności ośrodka. Kontrola i 

ocena zaś obejmuje gospodarkę finansową. 

     Zgodnie z § 13 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/204/13 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 

2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą 

„Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach” oraz uchwalenia jej statutu, nadzór 

nad biblioteką sprawuje Organizator, którym jest Gmina Lipno, w tym dokonuje kontroli i 

oceny działalności biblioteki. Kontrola i ocena zaś obejmuje gospodarkę finansową. 
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