
Zarządzenie Nr 10/2019 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 16 stycznia 2019 r. 
 
w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
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  
2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadzam wzory sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo, w tym: 
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 
3. Tabelaryczne zestawienie zobowiązań 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. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie  
3. Szkoła Podstawowa w Łubowie 
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie  
5. Szkoła Podstawowa w Jeleniu 
 

 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Dyrektorom jednostek 

oświatowych. 
 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 lutego 
2016 roku wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
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. 
Zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadzono wzory sprawozdań 
rocznych dla 6 jednostek oświatowych. Od 31 sierpnia 2017 roku w wyniku zmiany ustroju 
szkolnego przestało istnieć Publiczne Gimnazjum w Silnowie, a Zespoły Szkół w Bornem 
Sulinowie i Łubowie stały się odpowiednio Liceum Ogólnokształcącym w Bornem Sulinowie 
i Szkołą Podstawową w Łubowie. Od 1 stycznia 2018 r. przestał obowiązywać przepis 
uprawniający nauczycieli m.in. do dodatku mieszkaniowego (art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).  
Ponadto dostosowano przedmioty wzory do obowiązującej w 2018 roku klasyfikacji 
budżetowej min.: 
- uchylono rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,  
- zmieniono nazwę rozdziału 80150 z „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,   
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz  szkołach artystycznych” na „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, 

- dodano rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, 
branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,  

- dodano rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

 
Z uwagi na powyższe należało wprowadzić nowe wzory sprawozdań rocznych.  
 
 
 


