
Zarządzenie Nr 77/O/2010 
Burmistrza Głuszycy 

 
z dnia 05 sierpnia 2010 roku 

 
w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków 
strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy. 
 
 
Na podstawie art 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 
08 lutego 2010 r. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 
2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
44, poz. 255) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§1. 1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków 
budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego dokonują pracownicy odpowiedzialni 
za realizację zadania, zlecenie wydatku lub jego bezpośredni zakup. 
2. Pozostałe jednostki budżetowe Gminy (w tym instytucja kultury) wyodrębniają wydatki 
strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez 
kierowników tych jednostek organizacyjnych. 
 
§2. 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do 
zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł 
ostateczny koszt realizacji zadania. 
2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele 
strukturalne, wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. 
3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz 
kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i opisać według wzoru pieczątki na 
dokumencie stanowiącym podstawę dokonania wydatku. 
4. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu sklasyfikowania wydatków 
strukturalnych według podanego wzoru: 

Wydatek strukturalny 
Obszar………………. 
Kod………………….. 
Kwota………………... 
Słownie………………. 
data……….. podpis……… 

5. Każdy wydatek powinien podlegać ocenie, czy kwalifikuje się jako strukturalny, dlatego na 
każdym dokumencie należy umieścić pieczątkę zgodnie z obowiązującym wzorem. Na 
dokumentach, w których wystąpi wydatek strukturalny, należy podać numer obszaru i kodu, 
wpisać kwotę, opisać ją słownie, podać datę oraz podpisać się; na dokumentach, w których 
wydatek strukturalny nie wystąpi, należy wpisać „0” w miejsce obszaru. 
6. Nie stempluje się list płac, wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów. 



7. Opis wydatku na pieczęci „Wydatek uzasadniony ...” winien wskazywać czy wydatek jest 
wydatkiem strukturalnym, czy też nie. Referat Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego 
dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki”. 
§3. 1. Sprawozdanie Rb-WS powinno być sporządzone na obowiązującym formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 30 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 
2010 r. 
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego sporządzają jednostkowe roczne 
sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Burmistrzowi Głuszycy 
w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. 
3. Sprawozdanie Rb-WS jednostek organizacyjnych sporządza się w kwotach poniesionych 
rzeczywiście, bez zaokrąglania do tysiąca zł. 
4. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają 
sprawozdanie negatywne. 
5. Sprawozdanie zbiorcze Rb-WSa o wydatkach poniesionych przez jednostki sektora 
finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza Referat Budżetu i Finansów 
Urzędu Miejskiego w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia 
po upływie okresu sprawozdawczego. 
 
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
 
 § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 174/2007  Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 28 listopada 
2007 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie 
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Głuszyca 
oraz jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca. 
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Głuszycy 
(-) WOjciech Durak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Jednostki sektora finansów publicznych ponoszą wydatki ze środków publicznych  
i zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych klasyfikują je również według 
dodatkowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.), w ślad za nią pojawiły się nowe przepisy wykonawcze, m.in. 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) oraz Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, 
poz. 103). Stąd też należało dostosować Zarządzenie Nr 174/2007  Burmistrza Miasta 
Głuszycy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań 
budżetowych  Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę 
budżetową Urząd Miasta Głuszyca oraz jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca  
do obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
Dotychczas sporządzane było sprawozdanie Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych,  
a za 2010 rok po raz pierwszy sporządzane będzie sprawozdanie Rb-WSa (zmiana druku) 


