
Uchwała Nr 3/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie: określenia terminu i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych 

oraz w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu 

 

Na podstawie § 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, ze. zm.) 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 r. poz. 2396 ze 
zm.) , Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego sprawozdania budżetowe w formie pisemnej. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego sprawozdania w zakresie operacji finansowych wyłącznie w 

formie elektronicznej i opatrzonekwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

§ 2. 

Dane ze sprawozdań powinny być opatrzone podpisem głównego księgowego i 

kierownika jednostki. 

 

§ 3. 

1. Kierownicy jednostek są zobowiązani do przekazywania sprawozdań 

budżetowych do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w 

Ciechanowie w terminach określonych w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach. 

2. Kierownicy jednostek są zobowiązani do przekazywania sprawozdań w 

zakresie operacji finansowych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na 

adres e-mail sprawozdania@ciechanow.powiat.pl w terminach określonych w 

obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

§ 5. 

Uchwała Nr 52/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku 

w sprawie określenia terminu i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych 



oraz w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu ma zastosowanie po raz ostatni do sprawozdań sporządzanych za 2021 rok. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Adam Krzemiński  

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  


