Zarządzenie nr 1344/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS
w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd
Miejski w Białymstoku oraz jednostki organizacyjne Miasta
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, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218) w związku z art. 16 ust. 2 oraz art. 187
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z
2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.
1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i
Nr 140, poz. 984), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006r. Nr 115, poz. 781, z 2007r. Nr 14, poz. 88, z
2008r. Nr 16, poz. 100) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r.. w
sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007r. Nr 209, poz.
1511) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wyodrębniania wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych
Urzędu Miejskiego i funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) dokonują
pracownicy odpowiedzialni za ocenę celowości, legalności i oszczędności dokonywanych
wydatków oraz upoważnieni 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, 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, kategorii i podkategorii
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511).
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 środków poakcesyjnych.
5. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować
pieczątkę o treści:
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6. W przypadku, gdy wydatki nie są wydatkami strukturalnymi, ani wydatkami
określonymi w § 2 ust. 4 pieczęci nie stosuje się.
§ 3. 1. Poszczególne Departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku dokonują
rejestracji wydatków na cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce
i ewidencjonują wydatki zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. Jednocześnie obowiązkowe
jest prowadzenie ewidencji w Podsystemie obsługi wydatków budżetowych WYBUD. Dane
w zestawieniach wykazuje się w złotych i groszach.
2. Dyrektorzy Departamentów przedstawiają Skarbnikowi Miasta zestawienie
wydatków strukturalnych Rb-WS do dnia 31 marca następnego roku po roku budżetowym na
podstawie prowadzonej ewidencji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
3. Ewidencję wydatków strukturalnych poniesionych za okres od 1 stycznia do 30
kwietnia 2008r. należy uzupełnić według załącznika do zarządzenia.
4. Jednostki organizacyjne Miasta, które nie poniosły wydatków strukturalnych
sporządzają sprawozdanie negatywne.
5. Departament Finansów Miasta sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z
wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego w
Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia po
upływie okresu sprawozdawczego.
§ 4. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia
w życie powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom
Departamentów, Kierownikom Referatów i Kierownikom/Dyrektorom jednostek
organizacyjnych Miasta.
§ 6. Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 5 do wprowadzenia w zakresach
czynności pracowników je wykonujących, ustalenia wynikające z niniejszego zarządzenia.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2008r.
wz. PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 kwietnia 2008r.
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