
Zarządzenie Nr 20/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 22 lutego 2016 r. 
 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za 
pierwsze półrocze roku budżetowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo  
 
Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 § 1. Wprowadzam wzory informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za 
pierwsze półrocze roku budżetowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo, w tym: 
1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Tabelaryczne zestawienie stanów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 
wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Informacje wg wzorów z § 1 jednostki oświatowe przedkładają Burmistrzowi 

Bornego Sulinowa w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowym. 
 
§ 3. Jednostki oświatowe z terenu Gminy Borne Sulinowo to: 

        1. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie  
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie  
3. Zespół Szkół w Łubowie 
4. Publiczne Gimnazjum w Silnowie  
5. Szkoła Podstawowa w Juchowie  
6. Szkoła Podstawowa w Jeleniu 

 § 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Dyrektorom jednostek 
oświatowych. 
 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



Uzasadnienie: Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki, 
o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka 
samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu 
terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w 
szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.   
 
Natomiast zgodnie z § 1 uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i 
zakładu opieki zdrowotnej  za I półrocze roku budżetowego w skład tej informacji wchodzi 
tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek 
budżetowych.  
 
Z uwagi na fakt, iż szkoły przedkładają przedmiotowe informacje w odmienny sposób 
opracowano jednolite wzory, które mają być stosowane przez każdą ze szkół. Jednolite 
sprawozdania ułatwią także porównanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach.  
 


