
ZARZADZENIE NR 29/2014 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 kwietnia 2014r. 

w sprawie ewidencji i sporz~dzania sprawozdan budzetowych Rb-WSa 

w zakresie wydatk6w strukturalnych ponoszonych przez Gmin~ Sochocin 


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym: 
(Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 wrzeSnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z p6Zn. zm.), rozporzqdzenia Ministra 
Finans6w z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. poz. 
119) i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 marca 201 Or. w sprawie szczeg6iowej 
klasyfikacji wydatk6w strukturalnych (Dz.U. Nr 44, pOZ. 255) zarzqdza si((, co nast((puje: 

§ 1.Wyodr((bniania wydatk6w strukturalnych z ogoiu wydatk6w budzetowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Sochocin dokonujq pracownicy odpowiedzialni za ocen(( celowosci , 
legalnosci i oszcz((dnosci dokonywanych wydatk6w oraz upowaZnieni do potwierdzania 
prawidiowosci merytorycznej dokonywanego wydatku. 

§ 2.1. W zestawieniu wydatk6w na cele strukturalne nalezy wykaza6 wydatki wyiqcznie tego 
podmiotu, kt6ry poni6si ostateczny koszt realizacji zadania. Przekazujqc dotacj(( do podmiotu 
spoza sektora finans6w publicznych, nalezy okresli6, czy dotacja jest wydatkiem 
strukturalnym i ewentualnie wiqczy6 do zestawienia. 
2. Wydatki strukturalne obejmujq wyiqcznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele 
strukturalne. 
3. Wykaz wydatkow strukturalnych powinien zawiera6 oznaczenie obszaru i kategorii 
okreslonej w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawle 
szczeg6iowej klasyfikacji wydatk6w strukturalnych (Dz.U. poz. 119). 
4. Obszaru i kategorii nie okresla si(( dla wydatk6w ponoszonych i podlegajqcych refundacji 
ze srodk6w funduszy strukturalnych, Funduszu Sp6jnosci, inicjatyw wsp61notowych 
oraz srodk6w poakcesyjnych. 
5. Do wydatk6w strukturalnych nie zalicza si(( wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek 
od zalegiosci oraz wydatk6w, kt6re mogq zosta6 odzyskane (zwr6cone jednostce zgodnie 
z obowiqzujqcymi uregulowaniami prawnymi), np. podatku od towarow i usiug (V AT), 
oraz wsp6ifinansowania wydatk6w realizowanych z lIdziaiem lnicjatyw Wsp61notowych, 

Europejskiego Fundllszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich oraz srodk6w poakcesyjnych - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego itp. 
6. W celu wyodr((bnienia wydatk6w strukturalnych nalezy stosowa6 pieczqtk((: 

Wydatek niezaliczony/zaliczony do wydatk6w strukturalnych* 
Kwota ................ .. ... zi (siownie: . . ...... . ........ . ..... .. ..... ) 
Obszar .. . . . .... ... ........ . Kod ........... . ... . ........ . ..... .. .... . 
Data .......... . ... . ......... Podpis ............. . . . .. .......... . .... . 
*niepotrzebne skreSli6 



I 

§ 3.1. Poszczeg61ne jednostki organizacyjne Gminy Sochocin dokonujet rejestracji wydatk6w 

na cele strukturalne wedlug klasyfikacji wskazanej na pieczettce . Jednoczesnie obowietzkowe 
jest prowadzenie biezetcej ewidencji w komputerowych systemach finansowo ksiltgowych. 
Dane w zestawieniach wykazuje silt w zlotych i groszach. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sochocin przedstawiajet skarbnikowi Gminy 
zestawienie wydatk6w strukturalnych Rb-WSa do dnia 31 marca nastltpnego roku po roku 
budzetowym na podstawie prowadzonej ewidencji wedlug wzoru okreslonego w 
rozporzetdzeniu Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci 
budzetowej. 

3. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Sochocin, kt6re nie poniosly wydatk6w 
strukturalnych, sporZetdzajet sprawozdanie zerowe. Brak sporzetdzenia sprawozdania Rb-WSa 
w przypadku, gdy jednostka nie miala wydatk6w strukturalnych, stanowi naruszenie 
dyscypliny finans6w publicznych. 

4. Skarbnik Gminy Sochocin sporzetdza zbiorcze sprawozdanie Rb-WSa z wykonanych 
wydatk6w strukturalnych Urzltdu Gminy Sochocin orazjednostek organizacyjnych Gminy w 
terminie do dnia 30 kwietnia po uplywie okresu sprawozdawczego. 

§ 4. Wykonanie zarzetdzenia powierzam skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek 
organizacyj nych. 

§ 5. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

119riJ, 
Ann~W4howSka 

Sprawdzit pod Sporzqdzit 

wzgl~dem 

formalno - prawnym 

data: data : 

pod pis: pod pis: 


