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ZARZĄDZENIE NR 69/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez 

jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą 

Na podstawie § 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) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Kierownicy jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew i jednostki obsługującej sporządzają 

i przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w zakresie operacji finansowych: 

1) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

2) w przypadku niespełnienia warunku z ust. 1  (w uzasadnionych przypadkach) jednostka przekazuje 

sprawozdanie w formie pisemnej. 

§ 2. Sprawozdania w formie elektronicznej przekazywane są przez podległe jednostki 

z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów (SJO Besti@), poprzez 

wygenerowanie pliku xml i przesłanie do Miasta i Gminy Pleszew, w terminach wskazanych  

w rozporządzeniach.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew 

i kierownikowi jednostki obsługującej. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań 

sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2021. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 9 ust. 9 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 

z 2020r.  poz. 2396) jednostki  organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące 

przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd 

jednostki samorządu terytorialnego. 

W obecnej chwili jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych  przekazywane są 

w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego (bez podpisu). Wobec powyższego  

zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew i kierownika jednostki 

obsługującej do stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz przekazywania sprawozdań 

w zakresie operacji finansowych w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

 

 


