
Zarządzenie Nr 302/2021

Burmistrza Izbica Kujawskiej

z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań

budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018

roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.)

oraz § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17

grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie

operacji finansowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2396)  

zarządzam, co następuje:

§  1.1. Dyrektorzy/Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  podległych  Gminie  Izbica

Kujawska  przekazują  sprawozdania  budżetowe w formie  dokumentu papierowego  oraz  w

wersji elektronicznej.

2. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych  podległych  Gminie Izbica  Kujawska

przekazują sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie dokumentu papierowego

oraz w wersji elektronicznej.

3. Forma papierowa i forma elektroniczna sprawozdań powinna być dostarczona do Urzędu

Miejskiego  w  Izbicy  Kujawskiej  w  terminach  określonych  przez  Ministra  Finansów  w

stosownych rozporządzeniach.

4.  Dane  ze  sprawozdań  przekazywanych  w formie  elektronicznej  powinny być  zgodne  z

danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie papierowej.

5. Sprawozdania w formie elektronicznej przekazywane są przez podległe jednostki poprzez

wygenerowanie  pliku  xml  lub  przy  zastosowaniu  formularzy  dostępnych  na  stronach

internetowych  Ministerstwa Finansów pod adresem elektronicznym:  www.gov.pl\finanse  i

przesłanie  do  Gminy  Izbica  Kujawska  w  terminach  wskazanych  w  rozporządzeniach.

Sprawozdania winny być wysłane na adres skarbnik@izbicakuj.pl oraz urząd@izbicakuj.pl.

6. Dopuszcza  się  formę  wyłącznie  elektroniczną  sprawozdań,  jeśli  są  opatrzone

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  i  przekazane  z  wykorzystaniem  aplikacji

wskazanej przez Ministerstwo Finansów lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

7. Korekty sprawozdań powinny być przekazywane we właściwej formie, niezwłocznie po ich

sporządzeniu.

§  2.1. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom\kierownikom  jednostek

organizacyjnych oraz głównym księgowym jednostek.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Gminy Izbica Kujawska.



§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2018

roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       BURMISTRZ 

                                                                 mgr Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 302/2021 

Burmistrza  Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w 

sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych 

sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 

operacji finansowych

Zgodnie z §  9 ust. 9 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia

2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych (Dz. U. z 2020r poz. 2396)  oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z

2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do zarządu

jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki

samorządu terytorialnego.

Zarządzenie określa obowiązek przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w

zakresie operacji finansowych w formie dokumentu papierowego oraz dodatkowo w formie

dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej wskazany w treści zarządzenia.

Dopuszcza  się  formę  wyłącznie  elektroniczną  sprawozdań,  jeśli  są  opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


