
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych przez jednostki podległe 

Na podstawie § 12 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r.w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 i 156) 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), zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Kierownicy jednostek budżetowych podległych Wójtowi Gminy Lubicz przekazują sprawozdania 
budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie dokumentu oraz pliku w formacie XML 
na adres poczty elektronicznej lubicz@bg.jst.net.pl. 

2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne 
z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu. 

3. Sprawozdania w formie elektronicznej przekazywane są przez podległe jednostki 
budżetowe z wykorzystaniem informatycznego systemu SJOBeSti@. 

4. Samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Gmina Lubicz przygotowuje 
sprawozdania przy zastosowaniu obowiązujących formularzy sprawozdań zamieszczonych na stronie 
internetowej Ministra Finansów pod adresem www.gov.pl/finanse  
( https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna) oraz przekazuje za 
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej 
skrzynki podawczej (/5f5cvll25v/SkrytkaESP). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikom jednostek podległych. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.1.13.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie określenia formy 
przekazywanych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki 
podległe. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od 
miesiąca stycznia 2021r. 

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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