
 
 
 

UCHWAŁA Nr XIII/169/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 września 2011 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 137, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 266 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz  
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 
1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 
2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do 
podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 
roku budŜetowego, § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
 
„14) tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych;”. 
 

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 

  § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
UZASADNIENIE: 
 
 W uchwale Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 
roku omyłkowo pozostawiono zapis w brzmieniu: „tabelaryczne zestawienie przychodów i 
rozchodów dochodów własnych jednostek budŜetowych” zamiast zastąpić go zapisem 
„tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych”. 
 

Rachunki dochodów własnych uległy likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku.  
 
Uchwałą Nr XLVII/535/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 

r. w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych prowadzących działalność określoną w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w 
uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i 
trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, 
zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych utworzono rachunki dochodów. Uchwała 
weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.  

 
Stąd teŜ naleŜało dostosować zapisy uchwały do obowiązujących przepisów w tym 

zakresie.  
 


