
UCHWAŁA NR XXXVII/251/13
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (w organizacji) za 
2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 330) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (w organizacji) 
za 2012 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Bolisęga

Uchwalony Strona 1



Skarbnik Miasta

TeresaAdamowicz

Burmistrz Dzierżoniowa

Marek Piorun

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (w organizacji) za 2012 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, roczne sprawozdanie
finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego. Natomiast art. 9 ust. 1 ustawy dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej wskazuje, że organizacja działalności kulturalnej odbywa się w jednostkach samorządu
terytorialnego w utworzonych przez te jednostki samorządowych instytucjach kultury.

Sprawozdanie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (w organizacji) jako samorządowej instytucji podlega
zatwierdzeniu przez organ stanowiący tj. Radę Miejską. Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych
wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury,
przez co jest organizacją nie nastawioną na osiąganie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie
i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Jednostka
rozpoczęła swoją samodzielną działalność 1 maja 2011 r. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok obejmuje okres
od stycznia do grudnia ww. roku. Ponieważ jest to pierwszy pełny okres samodzielnej działalności Muzeum
nie można odnieść wyników za rok sprawozdawczy do wyników roku poprzedniego. Ze złożonego przez
jednostkę bilansu i rachunku zysków i strat za 2012 r. wynika, że jej działalność zamknęła się stratą w wysokości
26.077,92 zł. Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 494.088,40 zł, natomiast koszty to kwota
520.166,32 zł. Przychody własne Muzeum Miejskiego z tytułu działalności w 2012 roku wyniosły 4.332,11 zł
z tego:

- ze sprzedaży produktów 2.381,94 zł,

- z odsetek 1.841,20 zł,

- inne przychody operacyjne (subwencje) 108,97 zł.

Cena biletu wstępu do muzeum jest symboliczna, by wszyscy mieli możliwość korzystania ze zgromadzonych
zbiorów. Zgodnie z ustawą o muzeach ustalono dzień bezpłatnego wstępu na wystawy. Dzień ten, niedziela,
cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wykorzystywany przez zwiedzających. Także wstęp na otwarcie
wystawy lub wernisaż jest bezpłatny. Organizowane wystawy czasowe adresowane są do różnych odbiorców,
przez co jest ograniczona liczba osób, które chcą skorzystać z danego wydarzenia.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012 wartość straty zostanie przeksięgowana na
zmniejszenie funduszu Muzeum Miejskiego (w organizacji) w Dzierżoniowie.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Nie występuje

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Nie występują

5. Rozdzielnik dla odbiorców wenętrznych i zewnętrznych :

wewnętrzni:

Wydział FB - Referat Budżetu i Finansów - x 2, Wydział Infrastruktury Społecznej.

zewnętrzni:

Muzeum Miejskie Dzierzoniowa (w organizacji).
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