
UCHWAŁA nr 1592 

ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY 

 z dnia 29.06.2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności  

Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów za 2017 r.  

 
Na podstawie § 43 ust. 1 i § 6 ust. 1 pkt 5 lit. f w związku z § 45 pkt 7 Statutu Dzielnicy 

Ursynów m. st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 

Rady  m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom 

miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420 i poz. 11794,                       

z 2017 r. poz.12429) oraz § 13 pkt 1 lit. b uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy 

z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy                                   

do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.                              

z 2016 r. poz. 6725), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                               

o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 650), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów 

sporządzone za okres od dnia 16.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w tym propozycję 

przekazania osiągniętego za 2017 r. zysku netto w wysokości 108 370,56 zł na fundusz 

rezerwowy wyżej wymienionej instytucji kultury. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 

Za Zarząd 

 

BURMISTRZ 
 

 

 

/-/ Robert Kempa 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie            

UCHWAŁY nr 1592 

ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY 

 z dnia 29.06.2018 r. 

 
 

 

Uchwałą nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.                           

w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań                        

i kompetencji m. st. Warszawy, Rada m.st. Warszawy powierzyła dzielnicom do 

wykonywania m.in. zatwierdzanie rocznych sprawozdań sporządzanych przez działające na 

ich terenie instytucje kultury niezaliczone do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym                    

(w przypadku Ursynowa m.in. Dzielnicowy Ośrodek Kultury). 
 

 
 

Zgodnie z zasadami obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w 

zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy                        

i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, w marcu br. w tut. urzędzie dzielnicy zostało 

złożone sprawozdanie finansowe DOK Ursynów za 2017 r. (bilans, rachunek zysków i strat 

oraz informacja dodatkowa, a także wykaz zrealizowanych przedsięwzięć programowych). 

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe, po sprawdzeniu przez WBK pod względem 

formalno-rachunkowym, zostało terminowo złożone w Biurze Kultury Urzędu m.st. 

Warszawy. 

DOK Ursynów złożył także tzw. pakiet konsolidacyjny, który po sprawdzeniu przez 

WBK pod względem formalno-rachunkowym, został przekazany do ww. Biura. 
 

 

 

W maju br., w związku z koniecznością złożenia przez DOK Ursynów rocznego 

sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,  Zarząd Dzielnicy - 

na wniosek DOK - dokonał wyboru podmiotu sprawdzającego. W rezultacie 

przeprowadzonych przez rewidenta badań, w dniu 26.06.br w tut. urzędzie dzielnicy została 

złożona skorygowana (zaktualizowana i uzupełniona) wersja sprawozdania finansowego 

DOK Ursynów za okres 16.10.-31.12.2017 r., zawierająca: wprowadzenie, bilans, rachunek 

zysków i strat, dodatkowe informacje (m.in. propozycję dot. przeznaczenia osiągniętego 

zysku) i objaśnienia, powiązana z załączonym Sprawozdaniem niezależnego biegłego 

rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. Przedmiotowe sprawozdanie 

finansowe DOK Ursynów, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez WBK 

podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 
 

W związku z obowiązkami sprawozdawczymi nadmienić należy, że zbadana już przez 

biegłego rewidenta i sprawdzona przez WBK pod względem formalno-rachunkowym finalna 

wersja tzw. pakietu konsolidacyjnego zostanie przekazana do właściwego biura Urzędu m.st. 

Warszawy. 

 

 


