
Zarządzenie Nr 36/2010

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie  ewidencji i sporządzania  sprawozdań  budżetowych Rb-WSa w zakresie

wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na podstawie art.39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.   z 2009 r.  

Nr  157  poz.  1240)  ,   rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  3  lutego  2010r.    w  sprawie  

sprawozdawczości budżetowej (Dz.  U. z 2010r. Nr 20, poz.103 z późn.  zmianami ) rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych 

(Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz.255), zarządzam  co następuje:

§ 1

1. Wyodrębniania wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie  w  Opolu,  zwanym  w  dalszej  części  Ośrodkiem,   dokonują  pracownicy  upoważnieni 

do potwierdzania prawidłowości merytorycznej dokonywanego wydatku.

§ 2

1. Wydatek  strukturalny  to  wydatek  dotyczący  realizacji  jakiegoś  celu  (zadania, 

działania) poniesiony  ze środków publicznych tj.: dochodów własnych, dotacji celowych i środków 

budżetowych otrzymanych na realizację planów finansowych. 

2. Przy  wykazywaniu  wydatków  na  cele  strukturalne  obowiązuje  zasada,  że  do 

zestawienia  wydatków  należy  przyjmować  wyłącznie  wydatki  tego  podmiotu,  który  poniósł 

ostateczny koszt realizacji zadania.

3. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione 

na cele strukturalne.

4. Nie wszystkie wydatki poniesione kwalifikują się do wydatków strukturalnych. 

Aby  wydatek  można  zaliczyć  do  wydatków  strukturalnych,  musi  on  spełniać  jednocześnie  kilka 

kryteriów. Wydatek taki musi być poniesiony:

• w związku z realizacją jakiegoś celu, zadania,

• na zakup nowych środków, które zwiększają ilość pozostających w dyspozycji Ośrodka 

lub środków wymienionych na energooszczędne,



• w związku z podwyższeniem wartości środka trwałego,

     Ponadto musi on:

• być ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych,

• służyć społeczeństwu.

5. Do wydatków strukturalnych nie można zaliczyć: opłat za media, wydatków poniesionych 

na  wymianę  środków  trwałych  na  nowe,  lecz  o  tych  samych  parametrach  technicznych  bez 

dodatkowej funkcji i oszczędności energii, wydatków poniesionych w związku z remontem. 

§ 3

1. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować  pieczątkę, która  jest  

umieszczana  na odwrocie faktury (rachunku, noty itp.) przez  pracownika Sekretariatu  w momencie  

wpływu dokumentu do Ośrodka,  następującej treści

Wzór pieczątki

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

w wysokości ................................ ( słownie ...........................................................)

KOD: ....................

Data: ...................Podpis: .................

2. Kwoty  wydatków  należy  przyporządkować  odpowiednim  obszarom i  kategoriom  zgodnie 

z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WSa i odpowiednio uzupełnić  pieczątkę na dokumencie 

stanowiącym podstawę wypłaty wydatku.

3. W przypadku gdy wydatki nie są wydatkami strukturalnymi należy wpisać symbol „zero” (0).

§ 4

1.   Pracownicy Działu Finansowego dokonują  rejestracji wydatków na cele  strukturalne wg klasyfikacji 

wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym  960 Wydatki  strukturalne oraz do tego konta 

stworzonych kontach analitycznych   wg obszarów i kategorii. Dane   w zestawieniach wykazuje się  

w złotych i groszach. 

2.   Dowody  księgowe, w których nie zastosowano klasyfikacji wydatków strukturalnych     nie   będą  

przyjmowane do realizacji. 



3.   Pracownik  Działu  Finansowego   sporządza  sprawozdanie  Rb-WSa   z  wykonanych  wydatków 

strukturalnych jednostki budżetowej w terminie do 31 marca następnego roku po roku budżetowym.

§ 5

1. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam 

Kierownikowi Działu Finansowego.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Finansowego, kierownikom komórek 

organizacyjnych Ośrodka.

§ 6

     Traci moc zarządzenie nr 52/2008  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  

 z dnia 31 grudnia 2008 roku  w  sprawie  ewidencji i sporządzania  sprawozdań      budżetowych Rb-

WS w zakresie  wydatków strukturalnych  ponoszonych  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie 

w Opolu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.


	Wzór pieczątki

