
WÓJT GMINY 
KRASOCIN 

ul. Macierzy Szkolnej I 	Zarządzenie Nr 39/22 
29.105 Krasocin 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

Wójta Gminy Krasocin 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań  budżetowych oraz sprawozdań  w 

zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krasocin. 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.0 22022 r. poz.559) oraz 
w związku z art.41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.0 z 2021 poz. 305), § 12 
ust.4, § 20-21 ust,4 rozporządzenia Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 144) 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), zarządzani, co następuje: 
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1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy 

Krasocin oraz kierownicy jednostek posiadających osobowość  prawną  przekazują  
sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w wersji 

elektronicznej oraz w formie papierowej. 

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

danymi wykazanymi w sprawozdaniach przekazywanych w formie papierowej a kwoty 

wyka7.nne w sprawozdaniach winny być  zgodne zdanymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

3. Sprawozdania budżetowe jak również  sprawozdania w zakresie operacji finansowych dla 

okresu sprawozdawczego dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego sporządzane są  
przy wykorzystaniu systemu Bestia@ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznymi przez osobę  pełniącą  funkcje głównego 

księgowego i kierownika jednostki. 

4. Instytucja kultury i Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządzają  sprawozdania przy 

zastosowaniu obowiązujących formularzy sprawozdań  zamieszczonych na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.goy.pl. oraz podpisują  je używając 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego przez osobę  pełniącą  funkcje 

głównego księgowego i kierownika jednostki. 

5. Sprawozdania z operacji finansowych jak również  sprawozdania budżetowe sporządzane 

przezjednostki budżetowe oraz zakład budżetowy dla okresu sprawozdawczego przekazywane 

są  w formie pliku *.xml  wyeksportowanego z systemu SJO Bestia@ zawierającego podpisane 

sprawozdanie przez osobę  pełniącą  funkcje głównego księgowego i kierownika jednostki za 



pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu 

elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres e-mail gmina®krasocin.com.pl, jak również  w 
formie dokumentu papierowego wygenerowanego z systemu SJO Bestia@  zawierającego 

sprawozdanie podpisane przez osobę  pełniącą  funkcje głównego księgowego i kierownika 
jednostki złożone na kancelarii urzędu. 

6. Instytucja kultury i GZOZ przekazują  sprawozdania w formie dokumentów elektronicznych 

(pliki.xls, pdt) opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym 

przez osobę  pełniącą  funkcje głównego księgowego i kierownika jednostki za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej 

skrzynki podawczej lub na adres e-mail gmina@krasocin.corn.pl. 

7. W przypadku braku możliwości przekazania sprawozdań  w sposób wskazany w ust. 5 i 6 
sprawozdania przekazuje się  w formie papierowej na dziennik podawczy Kancelarii Urzędu 

Gminy Krasocin oraz na elektronicznym nośniku danych. 

8. Etap przekazywania sprawozdań  budżetowych jak również  sprawozdań  w zakresie operacji 

finansowych w formie dokumentu elektronicznego nie występuje dla Urzędu Gminy Krasocin 
jako jednostki budżetowej i organu ze względu na dostęp zdalny do systemu Bestia @ dla 
macierzystej JST. Za datę  sporządzania i przekazania sprawozdania przyjmuje się  datę  złożenia 
podpisów. 

9. W przypadku gdy dzień  złożenia sprawozdania przypada w sobotę  lub dzień  ustawowo 
wolny od pracy (niedziela i święta) sprawozdania należy złożyć  najpóźniej w pierwszy dzień  
roboczy następujący po tym dniu. 

*2 

Wykonanie zarządzenia powierza się  kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 

Krasocin. 

*3  

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sprawozdań  
sporządzanych od miesiąca stycznia 2022 roku. 

WOJIWMINY 
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