
UCHWAŁA Nr 114/127/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 

1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583) oraz § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1564) 

oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2431) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zobowiązuje się kierownika jednostki budżetowej: 

1. Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, 

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, 

3. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Wydrznie, 

4. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Wydrznie, 

5. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Białochowie, 

6. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie, 

7. Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, 

8. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, 

9. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego  

do przekazywania do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego: 

1) sprawozdań budżetowych w formie dokumentów papierowych w terminach i na zasadach określonych 

w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

2) sprawozdań w zakresie operacji finansowych w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, generowanych w systemie SJO BESTIA i przesłanych e-puap, w terminach 

i  na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek wymienionych w § 1. 

 



§ 3. Traci moc Uchwała nr 73/34/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych. 

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

sporządzanych za I kwartał 2022 r. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

  



Uzasadnienie 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych.  

Ww. przepis ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych po raz pierwszy za 2022 r., 

czyli od I kwartału 2022 r. 

 Wobec powyższego zaistniała konieczność dostosowania Uchwały Zarządu Powiatu do ww. przepisów.  

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


