
Łarzqdzenie N r 65/201.8

Wójta Gminy Fałków

z dnia 3L grudnia 2018 roku

w sprawie okreś|enia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w
zakresie operacj! finansowych przez podIegłe jednostki

Na podstawie $ 12 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia

2OL8r, w sprawie sprawozdawczości budzetowej (Dz' U. zf01'8 r. poz. 109 ze zm.) oraz $ 9

ust' 6a Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2oI0 r, w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów pub|icznych w zakresie operacji finansowych (t'j. Dz. U, zfot4 r.

poz' L773),zarzqdza się, co następuje:
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L Kierownicy jednostek pod|egłych Wójtowi Gminy Fatków przekazujq sprawozdania

budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w wersji e|ektronicznej oraz W

formie papierowej.

2. Sprawozdania w formie e|ektronicznej przekazywane sq przez pod|egte jednostki w formie
p|iku XML Wygenerowanego przez system finansowo.księgowy, a jeże|i nie jest to moż|iwe
przY zastosowaniu formuIarzy sprawozdań dostępnych na stronach internetowych
Ministerstwa Finansów.

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

wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu.

4' Jednostki pod|egte mogq przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłqcznie w formie
elektronicznej tylko wtedy, gdy zostanq one opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym i przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo
Finansów, |ub podpisem potwierdzonym profi|em zaufanym ePUAP, o którym mowa W

ustawie z dnia J.7 |utego 2005 r. o informatyzacjidziata|ności podmiotów reaIizujqcych zadania
pubticzne, i przekazane odbiorcom sprawozdań na e|ektronicznq skrzynkę podawczq, o której
mowa w tej ustawie.

5. . Forma papierowa i forma elektroniczna sprawozdań winna być dostarczona do Urzędu

Gminy w terminach określonych przez Ministra Finansów W stosownych rozporzqdzeniach.

6. EwentuaIne korekty sprawozdań powinny być przekazywane we właściwej formie,
niezwtocznie po ich sporzqdzeniu.
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WykonaniezarzqdzeniapowierzamKierownikomjednostekpodległych. 
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Zarzqdzenie wchodzi W życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie d9 sprawozdań
sporzqdzanych od stycznia 2ot9 r, 
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Henryk'KcniecznY


