
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 budŜetowego Rb-WSa w 

zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budŜetową 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 

(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), art. 39 ust. 2  ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), rozporządzenia Ministra 

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

strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255)  i § § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra 

Finansów  z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 

861) zarządzam, co następuje:   

§ 1. W Zarządzeniu Nr 40/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budŜetowego Rb-WSa w zakresie 

wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budŜetową Urząd Miejski w 

Bornem Sulinowie  oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne 

Sulinowo dokonuje się następujących zmian: 

1) § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Referat Finansów i BudŜetu w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, a w 

jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych Główne Księgowe dokonują rejestracji 

wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczęci na koncie 

pozabilansowym 975 „Wydatki strukturalne”.” 



2) § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do konta 975 „Wydatki strukturalne” prowadzona jest analityczna ewidencja 

księgowa z podziałem na odpowiednie kody z klasyfikacji wydatków strukturalnych 

np. 975-75 - Infrastruktura edukacji. Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość 

zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków 

strukturalnych. Natomiast na stronie Ma konta 975 ujmuje się wartość wydatków 

strukturalnych.” 

3) § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sprawozdania jednostkowe naleŜy sporządzić w złotych i groszach. Natomiast  

sprawozdania łączne/zbiorcze  i skonsolidowane naleŜy sporządzić w tysiącach 

złotych bez znaku i bez kwot po przecinku.” 

§ 2.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z  dniem wydania. 

 

 

  

  

  

  

                                                                                                          

 



Uzasadnienie: 

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 roku 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu 

państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, 

samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) ewidencja księgowa wydatków 

strukturalnych winna być prowadzona na koncie pozabilansowym 975 „Wydatki 

strukturalne”. Dotychczas jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne 

Sulinowo prowadziły ewidencje księgową na koncie pozabilansowym 950 „Wydatki 

strukturalne” zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z 

dnia 28 maja 2010 roku, poniewaŜ nie było to unormowane w przepisach prawnych.  

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 

2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) 

sprawozdania jednostkowe, w tym Rb-WSa, winny być sporządzane w złotych i 

groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg 

rachunkowych.  Natomiast jednostka zobowiązana do sporządzania sprawozdania 

zbiorczego i skonsolidowanego sporządza sprawozdanie obejmujące wydatki 

jednostki i wydatki wykazane w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych 

przez jednostki organizacyjne i nadzorowane. Sprawozdanie to naleŜy sporządzić w 

tysiącach złotych bez znaku i bez kwot po przecinku. W Zarządzeniu Nr 40/2010 było 

„Sprawozdania jednostkowe oraz sprawozdania łączne/zbiorcze i skonsolidowane 

naleŜy sporządzić w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku”. 

Z uwagi na powyŜsze naleŜało zmienić zapisy Zarządzenia Nr 40/2010 z dnia 

28 maja 2010 roku.  

                                        


