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ZARZĄDZENIE NR 70/VIII/2021 

BURMSITRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe Miasta i 

Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą 

 

 

         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 ze zmianami)  zarządzam co, następuje:  

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

do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania budżetowe: 

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. 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 

do Miasta i Gminy Pleszew, w terminach wskazanych w rozporządzeniach.  

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

§ 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. Traci moc zarządzenie nr 15/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie 

określenia formy sporządzenia sprawozdań budżetowych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NW,  

Rb-34 i Rb-50. 

§ 6. 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 

           W § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 poz.1564 ze zmianami) zobowiązano kierowników 

jednostek do przekazywania jednostkowych sprawozdań w formie określonej przez zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego.   

W celu zmniejszenia obciążeń i kosztów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej oraz biorąc pod uwagę rozwój informatyzacji w administracji 

publicznej, zrezygnowano z opcji zawartej w obecnym zarządzeniu w sprawie  określenia formy 

sporządzania sprawozdań budżetowych w postaci papierowej i elektronicznej bez podpisu 

kwalifikowanego,   a pozostawiono jedynie formę dokumentu elektronicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


