
Zarządzenie Nr 10/2021 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 22 stycznia 2021 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 
2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 Bomem 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 6/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 stycznia 
2020 roku w sprawie 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.
Dostosowano przedmioty wzory do obowiązującej w 2020 roku klasyfikacji budżetowej, 
gdzie wykreślono rozdział 80110 - Gimnazja. Dodano paragraf 4211 - Zakup materiałów i 
wyposażenia w rozdziale 80101, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 
80195, usunięto z rozdziału 80120 paragraf 4701 - Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej i z rozdziału 80148 paragraf 4210 - Zakup materiałów i 
wyposażenia.

Z uwagi na powyższe należało wprowadzić nowe wzory sprawozdań rocznych.


