
ZARZĄDZENIE NR 30/2016 
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

Z DNIA 26 lutego 2016 r. 
 w sprawie przedstawiania przez jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo zaświadczeń 

z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  
  § 1. Zobowiązuję jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo do przedstawiania 
zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem z Urzędu Skarbowego oraz o niezaleganiu z 
płatnością składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
 
 § 2. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 należy składać w Urzędzie Miejskim w 
Bornem Sulinowie w terminie do dnia: 
- 31 lipca roku budżetowego wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostki za pierwsze półrocze, 
- 28 lutego następującego po roku budżetowym wraz ze sprawozdaniem rocznym z 

wykonania planu finansowego jednostki. 
 

  § 3. Jednostki organizacyjne 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 
7. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie  
8. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie 
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie  

 
 
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom i dyrektorom jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo. 
 
 § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 8 
października 2010 roku w sprawie przedstawiania przez jednostki organizacyjne Gminy 
Borne Sulinowo zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  
 



Uzasadnienie:  Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 69/2010 z dnia 8 października 2010 r. przedmiotowe 
zaświadczenia należało składać w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału. Niestety 
jednostki organizacyjne często nie dotrzymywały tego terminu. Zaświadczenia były składane 
po telefonicznych, bądź pisemnych wezwaniach z mojej strony. Uważam, że wprowadzenie 
dwóch terminów składania przedmiotowych zaświadczeń zbieżnych z terminami składania 
informacji za I półrocze roku budżetowego i sprawozdania rocznego z wykonania planów 
finansowych spowoduje, że terminy te będą zachowane przez jednostki.  

 


