
Zarządzenie  Nr 90/2010 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 20 sierpnia 2010r. 

 
w sprawie  ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w 

zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Karczew oraz 

jednostki organizacyjne Gminy Karczew 

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 39 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 

lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz.255)  zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wyodrębnienie wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych 

jednostek organizacyjnych Gminy Karczew dokonują pracownicy odpowiedzialni za ocenę 

celowości, legalności i oszczędności dokonywanych wydatków oraz upoważnieni do 

potwierdzenia prawidłowości merytorycznej dokonanego wydatku. 

 

§ 2. 1.  W zestawieniu wydatków na cele strukturalne należy wykazać wydatki 

wyłącznie  tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania. Przekazując 

dotację do podmiotu spoza sektora finansów publicznych, należy określić czy dotacja jest 

wydatkiem strukturalnym i ewentualnie włączyć do zestawienia. 

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na 

cele strukturalne. 

3. Wykaz wydatków strukturalnych powinien wskazać oznaczenie obszaru i kategorii 

określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255). 

4. Obszaru i kategorii nie określa się dla wydatków ponoszonych i podlegających 

refundacji ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, inicjatyw 

wspólnotowych oraz środków poakcesyjnych. 

5. Do wydatków strukturalnych nie zalicza się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, 

odsetek od zaległości oraz  wydatków, które mogą być odzyskane. 

6. W celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę o treści: 

 

Wydatek zaliczony do wydatków strukturalnych 

Kwota:……….………….(słownie:…………………………….) 

Obszar………………………. Kod…………………………….. 

Data…………………. Podpis ………………………………… 

 

 

§ 3.1. Poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Karczew dokonują rejestracji 

wydatków na cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce i ewidencjonują 

wydatki. Jednocześnie obowiązkowe jest prowadzenie bieżącej ewidencji w komputerowych 

systemach finansowo-księgowych. Dane w zestawieniach wykazuje się w złotych i groszach. 



2. Dyrektorzy/kierownicy komórek organizacyjnych Gminy Karczew przedkładają 

Skarbnikowi Gminy zestawienie wydatków strukturalnych Rb-WSa do 31 marca następnego 

roku po roku budżetowym na podstawie prowadzonej ewidencji. 

3. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Karczew, które nie poniosły wydatków 

strukturalnych, sporządzają sprawozdanie zerowe. Brak sprawozdania Rb-WSa, w przypadku 

gdy jednostka nie miała wydatków strukturalnych stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

 4. Skarbnik Gminy Karczew sporządza  zbiorcze sprawozdanie Rb-WSa z 

wykonanych wydatków Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w terminie do 

30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi gminy oraz Dyrektorom 

/Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. 

 

§ 6. Zobowiązuje się osoby o których mowa w § 5, do wprowadzenia w zakresach 

czynności pracowników je wykonujących, ustaleń wynikających z niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

      Burmistrz Karczewa 

        inż. Władysław Dariusz Łokietek 


