
Zarządzenie Nr 22/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 22 lutego 2016 r. 
 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych 
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych 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 2 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 sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych z terenu 
Gminy Borne Sulinowo, w tym: 
1. Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 

wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

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

wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Sprawozdania wg wzorów z § 1 jednostki oświatowe przedkładają Burmistrzowi 
Bornego Sulinowa w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po 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. Traci moc Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 lutego 
2013 roku w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z realizacji dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek 
oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo.  
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



Uzasadnienie: Zgodnie z art. 265 pkt. 2 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 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – 
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie 
mniejszej niż w planie finansowym. Natomiast zgodnie z art. 267 pkt. 2 sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów 
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jst, w szczegółowości nie mniejszej 
niż w uchwale budżetowej, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których 
mowa w art. 223. Są to samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednostki te gromadzą na 
wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego.  
Zarządzeniem Nr 16/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku zostały wprowadzone wzory 
jednolitych sprawozdań dla wszystkich szkół na terenie Gminy Borne Sulinowo. Od tego 
czasu zmianie uległa klasyfikacja budżetowa tj. usunięto § 4350 – Zakup usług dostępu do 
sieci Internet i § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zmianie uległa nazwa § 4360 z  „Opłaty z tytułu 
zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” 
na „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, od 1 lipca 2013 roku wprowadzono 
opłatę śmieciową, którą ewidencjonuje się na § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego (opłaty za wywóz śmieci ewidencjonowane były na § 4300 – Zakup 
usług pozostałych).   
Ponadto zmieniono układ sprawozdania opisowego  - Załącznik Nr 1,  gdzie w każdym 
rozdziale są wykazane dochody i wydatki, a nie jak w Zarządzeniu Nr 16/2013 z dnia 11 
lutego 2013 roku wykazane były najpierw dochody w poszczególnych rozdziałach, a później 
wydatki. Załącznik Nr 1 nie zawierał także stanów na koniec okresu sprawozdawczego tj. 
środków pieniężnych, należności i zobowiązań.  
Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem spowodują, iż dane zawarte w 
sprawozdaniach staną się bardziej przejrzyste i czytelne dla ich odbiorców tj. radnych Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie.  


