
ZARZĄDZENIE NR V/123/2010
WÓJTA GMINY TARNOW

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2010 R.
W sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa  w zakresie wydatków 
strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Tarnów.

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. z 2009 r. , Dz.U. Nr 
152,  poz.1223  zpz  )  ,  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  3  lutego  2010  r.  w  sprawie 
sprawozdawczości ( Dz.U.Nr 20,poz.103 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz.U.Nr 44, poz. 255 ) 
zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 
1.Wydatki strukturalne to krajowe środki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy 
strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów dotyczący m.in.projektu, działania, zadania.

2.Wydatki strukturalne w Urzędzie Gminy Tarnów klasyfikują Kierownicy Referatów 
( Samodzielne Stanowiska Pracy ) potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonywanego 
wydatku.

3.W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE nie wykazuje się 
wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego kiedy refundacja 
nastąpi .W tym przypadku wykazuje się wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny 
krajowy jako współfinansowanie krajowe.

4.Wydatek strukturalny ewidencjonowany jest w tej jednostce, która ostatecznie poniosła wydatek 
na cele strukturalne.

§ 2. 
1.Wydatki strukturalne należy klasyfikować według właściwych obszarów tematycznych oraz 
kodów z tematami priorytetowymi klasyfikacji kategorii interwencji funduszy.

2.W celu klasyfikowania wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Tarnów ustala się 
stosowanie na  wszystkich dokumentach stanowiących postawę wypłaty ( faktura, rachunek,   lub 
inny dokument księgowy ) pieczęci o treści:

WYDATEK STRUKTURALNY:
 

OBSZAR TEMATYCZY      .......................
KOD                                    ....................... 
KWOTA ZŁOTYCH            .......................
SŁOWNIE:..... ............................................

DATA.......................   PODPIS     .......................
 



3.W przypadku wydatku, który nie został zaliczony do wydatków strukturalnych należy również 
zamieścić pieczęć i nanieść kwotę „ 0”.

4.Ewidencja poniesionych wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy  prowadzona jest na  
koncie pozabilansowym 950- „Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów zawartych w 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U.Nr 142, poz.1020 zpz ).

Do konta 950 prowadzona jest ewidencja analityczna z podziałem na odpowiednie obszary 
tematyczne i kody zgodnie z obowiązującą  klasyfikacją wydatków strukturalnych.

Do ewidencji wydatków strukturalnych wprowadza się wydatki faktycznie poniesione w danym 
okresie sprawozdawczym i udokumentowane opłaconą fakturą lub równoważnym dokumentem 
księgowym.

§ 3.
1.Na podstawie prowadzonej księgowej  ewidencji analitycznej wydatków strukturalnych Urząd 
Gminy sporządza roczne jednostkowe sprawozdanie  Rb-WSa  w złotych i groszach w terminie do 
dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego i przekazuje go Wójtowi Gminy.

2.Zbiorcze roczne sprawozdanie Rb-WSa obejmuje:

a)     sprawozdania jednostkowe samorządowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów:

• Szkoły Podstawowe,

• Gimnazja,

• Przedszkola,

• Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli,

• Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej,

• Urząd Gminy.

 

b)     sprawozdania jednostkowe samorządowych instytucji kultury Gminy Tarnów:

• Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów,

• Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów. 

3.Sprawozdanie roczne Rb-WSa sporządza się w tysiącach złotych i przekazuje się do Ministerstwa 
Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

§  4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U.Nr 
20,poz.103 ).

 §  5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tarnów.



 §  6. 
Traci moc zarządzenie Nr V/70/2008 Wójta Gminy Tarnów z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie 
ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych 
ponoszonych przez Urząd Gminy Tarnów oraz jednostki organizacyjne Gminy Tarnów.

§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 


