
ZARZĄDZENIE NR 222/2021 
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE 

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań
w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.), 
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. Kierownicy jednostek organizacyjnych i Kierownicy jednostek obsługujących jednostki 
organizacyjne Gminy Baćkowice zobowiązuje się do składania Wójtowi Gminy Baćkowice 
sprawozdań budżetowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w 
sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) 
oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych , o których mowa w Rozporządzeniu 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) w formie dokumentu papierowego.
2. Forma papierowa sprawozdań powinna być dostarczona do Sekretariatu Urzędu Gminy w 
Baćkowicach w terminach określonych przez Ministra Finansów w załączniku Nr 40 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 
stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) oraz w załączniku Nr 6 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).

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych i Kierownikom 
jednostek obsługujących jednostki organizacyjne, a nadzór nad realizacją Zarządzenia Skarbnikowi 
Gminy Baćkowice.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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