
ZARZĄDZENIE Nr    4 / PP 4/09
Dyrektora Publicznego Przedszkola nr4  

w Rydułtowach
z dnia 30 czerwca  2009 r.

w sprawie: ewidencji  i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków    
strukturalnych ponoszonych przez Publicznego Przedszkola Nr 4  w Rydułtowach 

 
                  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) art. 16 ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 4 pkt 6 lit. a oraz § 6 ust. 1 
pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), § 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511)* 

zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Publicznego 
Przedszkola Nr 4 zwanej dalej PP 4 dokonują jej pracownicy potwierdzający 
prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku. 

2. Wyodrębnienie, o którym mowa w ust. 1 polega na wypełnieniu pieczątki, o której mowa 
w § 2 ust. 4 lub na umieszczeniu klauzuli, o której mowa w § 2 ust. 6 wraz z podpisem 
właściwego merytorycznie pracownika.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 określają również  sposób zakwalifikowania 
poszczególnych wydatków dokonanych w okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 
roku do wydatków strukturalnych.

                                                     § 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. Kwoty  wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz 
kodom klasyfikacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji 
wydatków strukturalnych oraz instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o 
wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych 
stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

4. Wprowadza się obowiązek stosowania pieczątki według poniższego wzoru: 

WYDATEK STRUKTURALNY
    OBSZAR TEMATYCZNY:……….

KOD:……………………...
KWOTA:………………….
PODPIS: …………………



5. Pieczątką należy ostemplować każdą fakturę, rachunek lub inny dokument finansowy 
będący podstawą wydatku, w przypadku gdy wydatek nie ma charakteru wydatku 
strukturalnego w miejsce „obszar tematyczny” wpisuje się „nie dotyczy”, a kod i kwota 
mogą zostać pominięte.

6. Dopuszcza się nie ostemplowywanie faktur, rachunków lub innych dokumentów będących 
podstawą wydatku nie strukturalnego pod warunkiem umieszczenia w opisie dokumentu 
zapisu: „wydatek nie stanowi wydatku strukturalnego”.  

7. Dział Księgowości Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach 
dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce 
na koncie pozabilansowym 950 „ Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).

 
       § 3 

1. Dział Księgowości MZOPO sporządza sprawozdanie Rb-WS za dany rok budżetowy z 
wykonanych wydatków strukturalnych PP 4   w terminie do 31 marca następnego roku. 

2. W celu prawidłowego ujęcia wydatków strukturalnych w ewidencji, o której mowa w ust. 
1 pracownicy  służb księgowych MZOPO mają prawo wnioskować do właściwych 
merytorycznie pracowników przedszkola o pomoc w prawidłowym zakwalifikowaniu 
wydatku. Pracownik merytoryczny potwierdza swoją opinię podpisem na fakturze.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


