
UCHWAŁA NR VI-183/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Powiatowego 

Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie 

 

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r.         

poz. 194) oraz art. 45 ust. 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 Powiatowego Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, które obejmuje: 

1. Roczny bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. i zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 1 912 576,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 70/100) zgodnie  

z załącznikiem Nr 1. 

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamykający się 

stratą w wysokości -57 166,59 zł (słownie: minus pięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

sześćdziesiąt sześć złotych 59/100) zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego sporządzoną na dzień 

31.12.2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Dziedzictwa                 

i Twórczości w Wołominie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Zarząd Powiatu: 

 

 

1) /-/ Adam Lubiak   

 

2) /-/ Robert Szydlik   

 

3) /-/ Izabella Dziewiątkowska  

 

4) /-/ Paweł Dąbrowski   

 

5) /-/ Grzegorz Siwek   



















UZASADNIENIE 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie jako samorządowa instytucja kultury prowadzi 

samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r.  

o finansach publicznych. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza 

organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe 

zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

Obowiązki w zakresie finansów, księgowości i sprawozdawczości Powiatowego Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości przejęło w 2018 roku Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Wołomińskiego 

Ze względu na to, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie w poprzedzającym roku 

obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie nie przekroczyła granicy dwóch z trzech 

wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                 

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych przez ww. ustawy, sporządzenie uchwały jest 

uzasadnione. 

 


