
ZARZĄDZENIE NR 41/21 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów 

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.                  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (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 2020 r. poz. 2396) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dyrektorzy samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Mszczonów 
przekazują sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w wersji elektronicznej 
oraz w formie papierowej. 

2. Samorządowe instytucje kultury Gminy Mszczonów przygotowują sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych przy zastosowaniu obowiązujących formularzy sprawozdań dostępnych na stronie Ministerstwa 
Finansów pod adresem www.mf.gov.pl       i przekazują w formie papierowej. 

§ 2. 1. Sprawozdania w formie elektronicznej przekazywane są przez podległe jednostki 
z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów (SJO Besti@), poprzez wygenerowanie 
pliku xml i przesłanie na adres poczty elektronicznej pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego 
sporządzającego sprawozdania łączne lub Skarbnika Gminy. 

2. Sprawozdania w formie papierowej podpisane własnoręcznie przez osoby upoważnione,                              
w miejscu oznaczonym na formularzu oraz umieszczoną pieczęcią z imieniem, nazwiskiem                                    
i stanowiskiem osoby podpisującej przedkładane są przez podległe jednostki na Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie. 

3. Forma papierowa i forma elektroniczna sprawozdań wina być dostarczona do Urzędu Miejskiego 
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 dokumentu papierowego. 

5. Korekty sprawozdań – wraz z wyjaśnieniem - powinny być przekazywane we właściwej formie, 
niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Mszczonów. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 
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