
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 

Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 8 kwietnia 2022 roku 

 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań 

budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki podległe 

 

 

Na podstawie § 19 oraz § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022, poz. 144), § 12 ust.4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. 

U. 2020, poz. 1564, Dz.U. 2021, poz. 964),  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. 2020, poz. 2396, Dz.U. 

2021, poz. 2431), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2022 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownicy jednostek budżetowych podległych Wójtowi Gminy Łysomice przekazują 

sprawozdania budżetowe w formie dokumentu papierowego oraz pliku w formacie XML na 

adres poczty elektronicznej sprawozdania@lysomice.pl lub w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w plikach 

elektronicznych zgodnych ze strukturami udostępnionymi na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministra Finansów z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu 

Gminy Łysomice.” 

 

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„Kierownicy jednostek budżetowych podległych Wójtowi Gminy Łysomice przekazują  

sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w plikach elektronicznych zgodnych 

ze strukturami udostępnionymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministra Finansów z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Łysomice.” 

 

3. W § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„Samorządowe osoby prawne składają sprawozdania z operacji finansowych w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem obowiązujących formularzy, dostępnych na stronach 

mailto:sprawozdania@lysomice.pl


internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl i przesyłają podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

w terminach wynikających z rozporządzenia, z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu 

Gminy Łysomice.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikom jednostek 

podległych.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

   WÓJT GMINY  

 

mgr inż. Piotr Kowal 
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