Zarządzenie nr 421/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 maja 2009 roku.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budŜetowych Rb-WS w zakresie wydatków
strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski Kościana oraz jednostki organizacyjne
gminy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zmianami) oraz rozporządzenia
ministra Finansów z 26 października 2007 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji
wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budŜetowych Urzędu
Miejskiego Kościana oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dokonują pracownicy wydziałów odpowiedzialni za ocenę celowości, legalności i
oszczędności dokonywanych wydatków oraz upowaŜnieni do potwierdzania prawidłowości
merytorycznej dokonywanego wydatku.
2. Pozostałe jednostki organizacyjne gminy ( w tym instytucje kultury) wyodrębniają
wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych
przez kierowników tych jednostek.
§ 2. 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, Ŝe do
zestawienia wydatków naleŜy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł
ostateczny koszt realizacji zadania.
2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na
cele strukturalne, nie uwzględnia się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości
oraz tych wydatków, które nogą zostać w jakiś sposób odzyskane.
3. Kwoty wydatków naleŜy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz
kodom klasyfikacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz „Instrukcją
sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez
jednostki sektora finansów publicznych” i opisać według wzoru pieczątki na dokumencie
stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).
4. Wzór pieczątki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Biur Urzędu Miejskiego w Kościanie
przedstawiają zestawienie wydatków strukturalnych do 28 lutego następnego roku po roku
budŜetowym na druku , stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia który
powinien być sporządzony na podstawie prowadzonej ewidencji wydatków strukturalnych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają zestawienie wydatków
strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budŜetowym na druku sprawozdania
Ministerstwa Finansów Rb-WS, które powinno być sporządzone na podstawie ewidencji
wydatków strukturalnych.

3. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Biur Urzędu Miejskiego oraz jednostki
organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdanie
negatywne.
§ 4. Wydział Finansowy sporządza sprawozdanie zbiorcze Rb-WS za dany rok budŜetowy z
wykonanych wydatków strukturalnych Urzędu Miejskiego w Kościanie oraz skonsolidowane
sprawozdanie, obejmujące wydatki jednostek organizacyjnych gminy Kościan i
samorządowych instytucji kultury w terminie do 30 kwietnia następnego roku po roku
budŜetowym.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej
Kościan.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wydatków
ponoszonych od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 421/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 maja 2009 roku.

Wzór pieczątki stosowanej na dokumentach stanowiących podstawę wypłaty wydatku:

Wydatek

zakwalifikowano/nie zakwalifikowano

do wydatków strukturalnych
w wysokości: .……………………………………
słownie: ………………………………………….
Obszar ………………………………………….
Kategoria………………………………………..
Data………………

Podpis……………………

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 421/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 maja 2009 roku.

EWIDENCJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH
ZA ROK ………………..
OBSZAR:……………………….
KATEGORIA:………………….
Data
Lp.
Numer
dokumentu dokumentu
1

2

3

Opis
4

Razem

Data………………………………..
Podpis……………………………..

Kwota
faktury
ogółem
5

Kwota
wydatków
strukturalnych
6

