
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 93/6/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  finansowego Dzielnicowego
Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), w związku z § 14a
Statutu Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie stanowiącego załącznik
do uchwały  Nr 368/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w
Lublinie (z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam  sprawozdanie  finansowe  Dzielnicowego  Domu  Kultury  „Bronowice” 
w Lublinie za 2015 rok, które składa się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykającego się po stronie 

aktywów  i  pasywów  sumą  441.850,19  zł  (słownie:  czterysta  czterdzieści  jeden 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy);

2) rachunku zysku i strat sporządzonego za rok obrotowy 2015, wykazującego zysk 
netto  w  kwocie  64.894,04  zł  (słownie:  sześćdziesiąt  cztery  tysiące  osiemset 
dziewięćdziesiąt cztery złote cztery grosze);

3) informacji dodatkowej.
2. Wynik finansowy za 2015 rok stanowiący zysk w wysokości 64.894,04 zł  zwiększa 

fundusz Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.
3. Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2015  Dzielnicowego  Domu  Kultury  „Bronowice”, 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            Prezydent Miasta Lublin

                                                                                 (-) Krzysztof Żuk
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Prezydent Miasta Lublin

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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