
ZARZĄDZENIE NR 50/FK/22 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 18 marca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie 

Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 

2022 r. poz. 583) oraz § 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 oraz z 2021 r. poz. 2431) zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 5/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 

stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, 

finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 63/FK/19 Burmistrza 

Miasta Chełmży z dnia 7 maja 2019 r. i zarządzeniem Nr 49/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 17 marca 2021 r.: 

1) w § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Sprawozdania jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej przechowywane 

są lokalnie na komputerach pracowników Wydziału Finansowo-Księgowego, na poczcie 

elektronicznej, w programie BeSTi@ lub na elektronicznej skrzynce podawczej. Pracownik 

Wydziału Finansowo-Księgowego dokonujący kontroli rachunkowej sprawozdań jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży na dowód otrzymania wersji elektronicznej 

sprawozdania, na sprawozdaniu lub na piśmie przewodnim umieszcza informację o 

otrzymaniu sprawozdania w wersji elektronicznej i składa swój podpis.”; 

2) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmży składają sprawozdania budżetowe 

jednostkowe w formie dokumentu oraz w jednym z wybranych sposobów: na nośnikach 

elektronicznych lub drogą elektroniczną na adres fk@chelmza.pl. Wyjątkiem są 



sprawozdania w zakresie operacji finansowych, które należy złożyć zgodnie z 

rozporządzeniem 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 z późn. zm.).”;                                                               

3) w § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zakłady budżetowe składają sprawozdania budżetowe jednostkowe w formie 

dokumentu oraz w jednym z wybranych sposobów: na nośnikach elektronicznych lub drogą 

elektroniczną na adres fk@chelmza.pl. Wyjątkiem są sprawozdania w zakresie operacji 

finansowych, które należy złożyć zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. 

zm.).”; 

4) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Samorządowa instytucja kultury składa sprawozdania budżetowe jednostkowe w 

formie dokumentu oraz w jednym z wybranych sposobów: na nośnikach elektronicznych 

lub drogą elektroniczną na adres fk@chelmza.pl. Wyjątkiem są sprawozdania w zakresie 

operacji finansowych, które należy złożyć zgodnie z rozporządzeniem 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 

z późn. zm.).”. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży oraz kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 50/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 marca 2022 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie 

Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 

 

 Zarządzenie wydane jest w celu zaktualizowania zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań 

budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, dostosowując je do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2431). 

   

  

 

 

 

           


