Uchwała nr 370/2021
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 21 maja 2021r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdao budżetowych oraz sprawozdao w
zakresie operacji finansowych

Na podstawie § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia
2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 poz. 1564 z późn. zm.) oraz §
9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia
2020 r. w sprawie sprawozdao jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2396) Zarząd Powiatu Przasnyskiego uchwala, co
następuje:

§ 1.
1.

W okresie od 1 lipca 2021r. do 30 października 2021r. zobowiązuje się kierowników
podległych jednostek budżetowych oraz kierowników jednostek obsługujących, do
składania do Zarządu Powiatu Przasnyskiego sprawozdao budżetowych, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1564 z późn. zm.) oraz
sprawozdao w zakresie operacji finansowych, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
sprawozdao jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2396) w formie papierowej i elektronicznej, sporządzonej za
pomocą aplikacji SJO BeSTi@ opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

2.

W terminie od 1 listopada 2021r. zobowiązuje się kierowników podległych jednostek
budżetowych oraz kierowników jednostek obsługujących, do składania do Zarządu
Powiatu Przasnyskiego sprawozdao budżetowych, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1564 z późn. zm.) oraz sprawozdao w zakresie
operacji finansowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdao jednostek sektora

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2396) w
formie elektronicznej, sporządzonej za pomocą aplikacji SJO BeSTi@ opatrzone
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oraz w przypadkach określonych w § 2 w
formie dokumentu papierowego.

§ 2.
1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą byd sporządzone w formie dokumentu
papierowego w przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdao w
formie elektronicznej spowodowanych:
1) awarią systemu internetowego,
2) innymi przyczynami technicznymi,
3) przyczynami losowymi niemożliwymi do przewidzenia i wykluczenia.
2. Sprawozdania w formie elektronicznej przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia
roboczego następującego po dniu usunięcia przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie określenia form przekazywania sprawozdao budżetowych przez podległe
jednostki budżetowe.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek budżetowych zobowiązanych do
składania sprawozdao, o których mowa w § 1, do Zarządu Powiatu Przasnyskiego oraz
Skarbnikowi Powiatu Przasnyskiego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/-/ Krzysztof Bieokowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu

