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Zarz^dzenie Nr 19/2009
Wojta Gminy Wilczf ta
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: ewidencji i sporzadzania sprawozdan budzetowych R b - W S a w zakresie
wydatkow strukturalnych ponoszonych przez Urz^d Gminy Wilczeta i jednostki
organizacyjne Gminy Wilczeta.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

fmansach

publicznych (Dz. U . N r 157 poz. 1240), Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 3 lutego
2010 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U . N r 20 poz. 103), Rozporz^dzenia
Ministra Finansow z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji wydatkow
strukturalnych (Dz. U . N r 44 poz. 255) oraz w nawi^zaniu do Zarz^dzenia N r 32/2008
Wojta Gminy Wilczeta z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia przyj^tych
zasad (polityki) rachunkowosci w Gminie Wilczeta i Urz^dzie Gminy Wilczeta zarz^dzam,
CO nast?puje:

§1
1. Czynnosci

polegaj^ce

na

wyodr^bnieniu wydatkow

wydatkow

budzetowych jednostki budzetowej

Gminnego

Funduszu

kierownicy

i

Ochrony

pracownicy

na

Srodowiska

strukturalnych

Urz?du

ogotu

Gminy Wilczeta oraz

i Gospodarki

samodzielnych

z

Wodnej

stanowiskach

dokonujq_

potwierdzaj^cy

prawidiowosc merytoryczn^ dokonywanego wydatku.
2.

Pozostale jednostki organizacyjne gminy wyodr^bniaj^^ wydatki strukturalne zgodnie
z powolanymi na wst?pie przepisami wedlug zasad ustalonych przez kierownikow,
dyrektorow tych jednostek organizacyjnych.

§2
Wprowadza si? niniejsze zasady klasyfikowania i prowadzenia

ewidencji wydatkow

strukturalnych
1.

Przy wykazywaniu wydatkow na cele strukturalne obowi^zuje zasada, ze do
zestawienia wydatkow nalezy przyjmowac wyl^cznie wydatki tego podmiotu, ktory
poniosl ostateczny koszt realizacji zadania.

2.

Wydatki strukturalne obejmuj^ wyl^cznie krajowe wydatki publiczne poniesione na
cele strukturalne.

3.

Kwoty wydatkow nalezy przyporz^dkowac odpowiednim obszarom tematycznym
oraz kodom zgodnie z obowi^zuj^cym rozporz^dzeniem
klasyfikacji

wydatkow strukturalnych oraz

w sprawie szczegolowej

,,instrukcj^ sporzadzania

rocznego

sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki
sektora finansow publicznych" i wpisac wedlug wzoru piecz^tki na dokumencie
stanowiq.cym podstaw? wyplaty wydatku {faktury iub inny dokument ksi?gowy).
4.

Ustala si? nast^puj^cy wzor opisu na dokumencie celem klasyfikowania wydatkow
strukturalnych :
Wydatek zakwalifikowany do wydatku strukturalnego:
Obszar tematyczny
Kod
Kwota
Slownie
Data

5.

Podpis

Faktura lub inny dokument ksi?gowy nie oznaczony piecz?ci^ wymienionq, w § 2
pkt. 4 nie dokumentuj^cy wydatku strukturalnego oznacza si? piecz?ci^o tresci:
Wydatek nie jest wydatkiem strukturalnym
Data

6.

Podpis

Rejestracji wydatkow strukturalnych w ewidencji ksi?gowej dokonuje

Referat

Finansowy Urz?du Gminy Wilcz?ta w g klasyfikacji wskazanej na piecz^tce na
koncie pozabilansowym

950 ,,Wydatki

strukturalne" stosownie

do

przepisow

zawartych w rozporz^dzeniu Ministra Finansow z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie
szczegolowych

zasad rachunkowosci

oraz

planu

kont dla budzetu

budzetow jednostek samorz^du terytorialnego oraz niektorych jednostek

pahstwa,
sektora

finansow publicznych ( Dz. U . N r 142, poz. 1020 z pozn. zm.).
7.

Pracownik referatu

finansowego

strukturalnych odr?bnie

sporz^dza sprawozdanie RB-WSa o wydatkach

dla Urz?du Gminy i Gmirmego

Funduszu

Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej i przekazuje do dnia 31 marca po uptywie okresu
sprawozdawczego do Skarbnika.

§3
Wprowadza si? zmiany w zal^czniku Nr 3 do Zarz^dzenia N r 32/2008 Wojta Gminy
Wilcz?ta z dnia 14.08.2008

r. w sprawie wprowadzenia przyj?tych zasad (polityki)

rachunkowosci w Gminie Wilcz?ta i Urz?dzie Gminy Wilcz?ta stanowi^ce zat^cznik Nr 1
do niniejszego Zarz^dzenia.

§4
1.

Kierownicy i dyrektorzy
instytucji

kuhury

jednostek organizacyjnych gminy oraz samorz^dowych

sporz^dzajq^ jednostkowe

roczne

sprawozdania

Rb-

WSa

o wydatkach strukturalnych i przedkladaj^ Skarbnikowi Gminy Wilczeta w terminie
do dnia 31 marca po uptywie okresu sprawozdawczego.

Dane w zestawieniu

wykazuje si? w zlotych i groszach.
2.

Jednostki organizacyjne, ktore nie poniosiy wydatkow strukturalnych sporz^dzaj^
sprawozdania zerowe.

3.

Sprawozdanie

zbiorcze

jednostkowych jednostek
budzetowych,

Rb

- WSa

sporz^dza

organizacyjnych

gospodarstw

si?

na

(jednostek

pomocniczych)

oraz

podstawie

sprawozdan

budzetowych,
funduszy

zakladow

celowych

nie

posiadaj^cych osobowosci prawnej a takze samorz^dowych instytucji kultury i
zakladow opieki zdrowotnej

utworzonych na podstawie

odr?bnych

ustaw

po

wyeliminowaniu przeplywow wewn?trznych i wewn^trzsektorowych. Sprawozdanie
skonsolidowane sporzq.dza si? w tysi^cach zlotych i przekazuje do Ministerstwa
Finansow w terminie do dnia 30 kwietnia po uptywie okresu sprawozdawczego

§5
Traci moc Zarz^dzenie nr 39/2009 Wojta Gminy Wilcz?ta z dnia 27 lipca 2009 roku w
sprawie: ewidencji i sporzadzania sprawozdan budzetowych Rb- WS w zakresie wydatkow
strukturalnych ponoszonych przez Urz^d Gminy Wilcz?ta i jednostki organizacyjne Gminy
Wilcz?ta.

§6
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z moc^obowi^zuj^c^ od dnia 1 stycznia
2010 r.
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Boguslaw

Szcz

Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 19/2010
Wojta Gminy Wilczeta
z dnia 24 czerwca 2010 r.

W zakladowym Planie Kont dla Urzedu Gminy Wilczeta jako jednostki budzetowej
wprowadza si^ zmiany polegaj^ce na dodaniu :

Konta pozabilansowego
950 - wydatki strukturalne

Ewidencja ksi?gowa do tego konta powinna odzwierciedlac zakwalifikowane wydatki
budzetowe do wydatkow strukturalnych.
Do tego konta tworzy si? odpowiednie konta analityczne, ktorych symbole odpowiadaj^
poszczegolnym

kodom klasyfikacji

wydatkow strukturalnych (od m

1 do

nr

86)

wyst?puj^cych w Urz?dzie Gminy Wilcz?ta, np. : 950 — 0 1 , 950 — 02, 950 - 75, itd.
Nazwy kont odpowiadajq. nazwom kodow wydatkow strukturalnych.
Konto 950 nie wykazuje salda na koniec roku i nie koresponduje z zadnych z kont w
Zakladowym Planie Kont.

Opis konta pozabilansowego 950 ,, Wydatki strukturalne"
1. Konto 950 W n sluzy do ewidencji: wydatkow strukturalnych wyodr?bnionych z
ogolu wydatkow danej jednostki lub funduszu celowego.
2. Ewidencja na koncie pozabilansowym nast?puje na podstawie faktur opiaconych ze
wskazaniem : wydatki strukturalne.
3. Kazda faktura ze wskazaniem: wydatki strukturalne jest ewidencjonowana wedlug
odpowiedniej klasyfikacji do ewidencji analitycznej do konta 950.
4. Szczegolow^

klasyfikacj?

wydatkow

strukturalnych

okresla

Rozporz^dzenie

Ministra Finansow z dnia 10.03.2010 r. (Dz. U . z 2010 r. N r 44 poz. 255).

W przypadku prowadzenia ewidencji analitycznej r?cznie wprowadza si? nast?puj^cy wzor
ewidencji wydatkow strukturalnych:

Ewidencja wydatkow strukturalnych
za okres od 01 stycznia
r. do 31 grudnia
Obszar tematyczny:
Kod:
Wystawca faktury lub
Lp innego dokumentu
ksi^gowego

Data i nr faktury
lub imiego
Nr pozycji
dokumentu
ksi?gowej
ksi?gowego

r.

Kwota
wydatku

Opis wydatku
strukturalnego

Razem:

Sporz^dzil:

web

J T

