
ZARZĄDZENIE NR 17/2009 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 5 maja 2009r. 
 
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budŜetowego Rb-WS w zakresie 
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budŜetową Urząd Gminy  
i Miasta Jastrowie oraz gminne jednostki organizacyjne.  

 
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 16 ust.2 i art. 187 ust. 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104  
ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) i rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków 
strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budŜetowych 
Urzędu  Gminy i Miasta Jastrowie i funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) dokonują pracownicy odpowiedzialni za ocenę celowości, 
legalności i oszczędności dokonywanych wydatków oraz upowaŜnieni do potwierdzania 
prawidłowości merytorycznej dokonywanego wydatku. 

 
2. Pozostałe jednostki wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie 
przepisami według zasad ustalonych przez Kierowników/Dyrektorów tych jednostek 
organizacyjnych. 

 
§ 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. 

 
3. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru tematycznego od „I” do „XVII” oraz 
kodu od „01” do „86” określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 
października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1511). Obszar „0” oraz Kod „0” oznacza, Ŝe nie jest to wydatek strukturalny. 

 
4. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych naleŜy stosować pieczątkę  
o treści: 

WYDATEK: 
   Kwota ……………. (słownie:………………….. 
                              …………………………………………………. ) 
   - wg klasyfikacji strukturalnej: 
      Obszar tematyczny …………..  Kod………….. 
                             ……………………..             ….…………………    
                                           data                            podpis pracownika 
 



§ 3. Referat Finansowy sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z wykonanych 
wydatków strukturalnych jednostki budŜetowej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie  
oraz gminnych jednostek organizacyjnych do dnia 30 kwietnia po upływie okresu 
sprawozdawczego.  
 

§ 4. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia 
powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do 

wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2009 r.  

 


