
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 
WÓJTA GMINY LELÓW 
z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych  
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Lelów  
 

 Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1564 z późn. zm.) 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) 
 
§ 1.1. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Lelów,  przekazują sprawozdania 
budżetowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz.1564 z późn. zm.) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym. 
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lelów tj. jednostek budżetowych, 
gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, przekazują 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 pisemnej  
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
2. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej winny być złożone do Urzędu Gminy Lelów w terminach określonych 
w przepisach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. 
3. Sprawozdania w postaci elektronicznej przekazywane są do Urzędu Gminy Lelów 
z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów (SJO Besti@), 
natomiast przez gminne instytucje kultury oraz samodzielny zakład opieki zdrowotnej 
przy zastosowaniu formularzy dostępnych na stronach internetowych Ministra 
Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl na adres poczty elektronicznej Urzędu 
Gminy Lelów: e-mail: wojt@lelow.pl oraz sprawozdania@lelow.pl). 
4. Korekty sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2  powinny być przekazywane 
we właściwej formie niezwłocznie po ich sporządzeniu. 
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Lelów. 
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Wójt Gminy Lelów 
 
Krzysztof Molenda 
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