
Zarządzenie Nr 66/2017 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 21 września 2017 r. 
uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-
WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd 
Miejski w Bornem Sulinowie  oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę 
Borne Sulinowo  

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) i § § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 
lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 760) zarządzam, co następuje:   

 § 1. Uchylam następujące Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa: 

1. Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2010 r. 
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie 
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Bornem 
Sulinowie oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne Sulinowo.  

2. Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 maja 2011 r. 
zmieniające Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2010 r. w 
sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków 
strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 
oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne Sulinowo.  

§ 2.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem wydania. 



Uzasadnienie: 

W dniu 2 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki 
zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków 
strukturalnych (uchylono art. 39 ust. 2).  

W związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 
44, poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na 
wstępie ustawy. Rozporządzenie stanowiło jedną z podstaw prawnych podjęcia Zarządzenia 
Nr 40/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2010 r. 

Ponadto Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków 
strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Stąd też 
rozporządzenie te nie mogło stanowić podstawy prawnej podjęcia niniejszego Zarządzenia. 

W związku z powyższym nie ma już konieczności dalszego ewidencjonowania 
wydatków strukturalnych na koncie pozabilansowym 975 „Wydatki strukturalne”. Wygasł 
także obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministra Finansów rocznego sprawozdania 
Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. 
Należy dokonać odpowiednich zmian w politykach rachunkowości poszczególnych jednostek. 

Zachodzi konieczność uchylenia przedmiotowych Zarządzeń.  


