
ZARZĄDZENIE NR 18/FK/14 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

 
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie            
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta 
Chełmży oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmży. 
 
 
      Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 

r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) 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. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu 

Miasta Chełmży dokonują pracownicy odpowiedzialni za ocenę celowości, legalności  

i oszczędności dokonywanych wydatków oraz upoważnieni do potwierdzenia prawidłowości 

merytorycznej dokonywanego wydatku. 

2. Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmży 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. 

3. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru i kategorii określone  

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

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

4. Nie określa się klasyfikacji, o której mowa w ust. 3 dla wydatków ponoszonych  

i podlegających refundacji ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, inicjatyw 

wspólnotowych oraz innych środków poakcesyjnych. 



5. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę 

o treści:  

  Wydatek strukturalny 

  Obszar: …….……………………………... 

  Kategoria: ……………………………….... 

  Kwota: …………..……………................... 

  Słownie: ………………………………….. 

  Data: ………………. Podpis: ……………. 

 

6. Wydział Finansowo – Księgowy Urzędu Miasta Chełmży dokonuje rejestracji wydatków 

na cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym. 

7. W Wydziale Finansowo-Księgowym nie przyjmuje się do realizacji dokumentów 

księgowych nieopatrzonych pieczątką wskazaną w § 2 ust. 5. 

 

§ 3. 1. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Chełmży dokonują rejestracji wydatków na 

cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce i ewidencjonują wydatki zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Dane w zestawieniach wskazuje się w złotych  

i groszach. 

  2. Naczelnicy wydziałów przedstawiają Skarbnikowi Miasta zestawienie wydatków 

strukturalnych Rb–WSa do dnia 31 marca następnego roku po roku budżetowym na podstawie 

prowadzonej ewidencji według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119). 

 3. Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmży, które nie poniosły wydatków 

strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne. 

 4. Skonsolidowane zbiorcze sprawozdanie Rb-WSa jest przekazywane przez Wydział 

Finansowo-Księgowy Urzędu Miasta Chełmży w formie dokumentu papierowego do 

Ministerstwa Finansów – Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz w formie 

elektronicznej na adres: rbws@mofnet.gov.pl w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie 

okresu sprawozdawczego. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 38/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 kwietnia 

2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie 

wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Chełmża oraz 

jednostki organizacyjne Gminy Miasta Chełmży. 



 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia  

1 stycznia 2014 roku. 



Załącznik  
do zarządzenia nr 18/FK/14 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 5 lutego 2014 r. 

 
 

EWIDENCJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 
 

ZA ROK …………….  
 
 

OBSZAR: …………………….. 
KATEGORIA: …………….…. 
 

Lp. 
Nr              

dokumentu 
Data           

dokumentu 
Opis 

Kwota          
ogółem         
faktury 

Kwota            
wydatku 

strukturalnego 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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



UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 18/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lutego 2014 r.               
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie            
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta 
Chełmży oraz jednostki organizacyjne gminy miasta Chełmży. 
 

Jednostki sektora finansów publicznych ponoszą różnego rodzaju wydatki. Wydatki 

publiczne klasyfikuje się według: działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz 

paragrafów określających rodzaj wydatków. Klasyfikuje się je również według dodatkowych 

kryteriów dotyczących obszarów i kodów wydatków strukturalnych.  

W celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym 

okresie sprawozdawczym jednostki powinny prowadzić dodatkową ewidencję wydatków 

strukturalnych. Na podstawie tej ewidencji sporządza się roczne sprawozdanie Rb–WSa. 

Ministerstwo Finansów na podstawie otrzymanych sprawozdań oblicza poziom 

krajowych wydatków strukturalnych poniesionych przez Polskę w kolejnych latach w celu 

wykazania Komisji Europejskiej, że fundusze strukturalne są dodatkowymi źródłami 

finansowania zadań publicznych, tj. że w okresie korzystania ze środków Unii Europejskiej 

wydatki krajowe ponoszone na te zadania nie zmniejszyły się w stosunku do roku 

poprzedniego i środki krajowe nie zostały zastąpione środkami UE.  

W dniu 16 stycznia 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119), które weszło w życie 24 stycznia 2014 

roku. Zmiany dokonane powyższym rozporządzeniem powodują konieczność uaktualnienia 

obowiązujących zasad w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa 

w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta 

Chełmża oraz jednostki organizacyjne gminy miasta Chełmży. 

 

 

 

 


