
UCHWAŁA NR 858/2022 
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego 

Na podstawie § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144) w związku z § 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 ze zm.), Zarząd Powiatu 
Mławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Kierownicy jednostek podległych Powiatowi Mławskiemu przekazują sprawozdania budżetowe 
i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
mlawski@wa.jst.net.pl  oraz w wersji papierowej. 

2. Sprawozdania w formie elektronicznej przekazywane są przez podległe jednostki z wykorzystaniem 
aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów (SJO Besti@, natomiast przez SP ZOZ przy zastosowaniu 
formularzy sprawozdań dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem 
elektronicznym: www.gov.pl /finanse 

3. Elektroniczna wersja sprawozdań powinna być dostarczona do Urzędu w terminach określonych przez 
Ministra Finansów w stosownych rozporządzeniach. 

4. Jednostki podległe przekazują sprawozdania w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2021, 
poz. 2070 ze zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i przekazują 
odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie. 

5. Korekty sprawozdań powinny być przekazywane we właściwej formie, niezwłocznie po ich 
sporządzeniu wraz z uzasadnieniem. 

§ 2. Miesięczna informacja w sprawie realizacji dochodów i wydatków sporządzana jest i przekazywana 
w wersji papierowej. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz 
Dyrektorowi SP ZOZ. 

2. Bezpośredni nadzór nad sprawozdaniami pełni z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za 
pierwszy kwartał 2022 roku. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Ryszard Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Witold Okumski 
Krystyna Zając 
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