
UCHWAŁA NR 38/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych. 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 2020 poz. 2396) uchwala się: 

 

 

§ 1 

 

Kierownicy jednostek budżetowych Powiatu Nowodworskiego sporządzają i przekazują 

sprawozdania w zakresie operacji finansowych do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim w formie papierowej opatrzonej podpisem osobistym albo w postaci pliku w 

formacie XML opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym.             

   

 

§ 2 

 

Sprawozdania w formie pliku w formacie XML należy przekazać na adres mailowy: 

starostwo@nowydworgdanski.pl. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań kwartalnych za I 

kwartał 2021 roku oraz rocznych za 2021 rok. 

 

 

§ 4 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu 

Nowodworskiego. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

STAROSTA 

 

Jacek Gross 

 

 

 

mailto:starostwo@nowydworgdanski.pll


 

UZASADNIENIE: 

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 38/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia 

formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 

 

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel 

strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: 

CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów                  

i optymalizacja wydatków. 

 

Zgodnie z treścią § 9 ust 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. 2020 poz. 2396) jednostki 

organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego albo jednostki obsługujące przekazują 

zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie pisemnej albo w 

postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym.  

 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego został zobowiązany do określenia formy, w której 

jednostki, o których mowa w zdaniu poprzednim, sporządzają sprawozdania. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


