
 
 

ZARZĄDZENIE NR 51/2013 
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

Z DNIA 13 maja 2013 r.  
 

w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo zwrotu refundacji kosztów poniesionych 
przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie na wyposaŜenie stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 
 
Na podstawie § 13 pkt 4 uchwały Nr XXVII/344/2012 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2013, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 94 ust. 2 oraz art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje:  
 
 § 1.1. Uznaję za konieczne i celowe udzielenie przez Gminę Borne Sulinowo 
poręczenia zwrotu refundacji kosztów do wysokości 45.000,00  zł (czterdzieści pięć tysięcy  
złotych 00/100) poniesionych przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie na wyposaŜenie 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.  
 2. Poręczenie jest waŜne do dnia 31.07.2013 r. 
 
 § 2. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia będzie następować z 
dochodów własnych budŜetu gminy Borne Sulinowo. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  
  



 
 

Uzasadnienie 
 

W uchwale budŜetowej ustalono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji 
udzielanych w roku budŜetowym 2013 do kwoty 542.500 zł. Dotychczas  nie udzielono 
Ŝadnego poręczenia i gwarancji. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
zarząd j.s.t. jest umocowany do autonomicznego decydowania o udzieleniu poręczenia i 
gwarancji, ich kwotach (w ramach ogólnej kwoty ustalonej w budŜecie) oraz podmiotów, 
którym zostaną udzielone. Określa on podmiot, kwotę, termin obowiązywania i przedmiot 
poręczenia w konkretnym przypadku.  

W dniu 15 kwietnia 2013 roku Zespół Szkół w Bornem Sulinowie zawarł z Powiatem 
Szczecineckim umowę Nr 4/2013 o zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Umowa na wniosek Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z dnia 7 maja 
2013 roku o zamianę zapisów umowy w § 3 ust. 16 oraz w § 11 w zakresie formy 
zabezpieczenia przedmiotowej umowy została aneksowana w dniu 13 maja 2013 roku. 
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 16 Zespół Szkół w Bornem Sulinowie zobowiązał się do 
wniesienia w formie: weksel z poręczeniem wekslowym przez Gminę Borne Sulinowo, jako 
zabezpieczenia zwrotu refundacji w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  
 Stąd teŜ konieczne jest złoŜenie poręczenia wekslowego przez Gminę Borne 
Sulinowo.  

 


