Zarządzenie Nr 27/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17.04.2009r

zmieniające zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie 

	Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) - zarządza się co następuje:

	§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, dodaje się:

          a) w części „Uwagi wstępne” 
              -  w pkt 1.  -  ust. 12 o treści:
   12) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.10.2007r w sprawie      szczegółowej    klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 209, poz.1511).
        - w pkt 2. po części VII- „Zasady obiegu dokumentów księgowych„ dodaje     się część VIII o nazwie  - „Zasady ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową”.
 
    b)/ w części I - Zasady Zakładowego Planu Kont
-  w pkt 3 lit b - Konta pozabilansowe,  dodaje się konto:
   950- Wydatki strukturalne
-  w pkt. 4 po opisie  kont pozabilansowych dodaje się opis konta syntetycznego pozabilansowego   950- Wydatki strukturalne

Konto 950-„Wydatki strukturalne”

Wn
Ma
·	ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków strukturalnych na koniec roku budżetowego
·	 ewidencjonuje się wyodrębnione ponoszone wydatki strukturalne

Konto 950 służy do ewidencji poniesionych wydatków strukturalnych. 
Na koniec roku konto 950 nie wykazuje salda.
   

    c/ po opisie Częsci VII -„Zasady obiegu dokumentów księgowych”  dodaje się opis: Części VIII - „Zasady ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową”:


Części VIII - „Zasady ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową”

Zobowiązuje się kierowników referatów  i samodzielne stanowiska w Urzędzie  Gminy, odpowiedzialnych za realizację wydatków określonych w planach finansowych do:                                  
   1) wyodrębniania z dokonywanych wydatków budżetowych, wydatków   strukturalnych,
 2) klasyfikowania dokonanych wydatków strukturalnych w/g obszarów    tematycznych i kodu w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

	Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie wydatki poniesione na cele strukturalne z krajowych środków publicznych.


	Nie określa się klasyfikacji dla wydatków ponoszonych i podlegających refundacji ze środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności i inicjatyw wspólnotowych.



	Przy wyodrębnianiu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że klasyfikuje się wyłącznie wydatki tego podmiotu  który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.


	Zaklasyfikowanie  wydatku strukturalnego dokonuje się na dokumentach księgowych zewnętrznych (fakturach, rachunkach) poprzez wpisanie kodu wydatku strukturalnego na pieczęci o treści:


Wydatek zakwalifikowany do wydatku
 strukturalnego w wysokości ...........
 KOD .........
 ........................  ...........................
      data            podpis pracownika
                                   

	W przypadku gdy wydatek nie jest wydatkiem strukturalnym w treści pieczątki umieszcza się „O”.


	Nie przyjmuję się do realizacji dokumentów, w których nie zastosowano klasyfikacji wydatków strukturalnych.



	Referat Finansowy dokonuje rejestracji wydatków  na cele strukturalne na koncie pozabilansowym,  wg klasyfikacji- kodu  wskazanej na pieczątce.


	Ujęcia wydatków strukturalnych na koncie pozabilansowym dokonuje się na koniec każdego miesiąca na podstawie sporządzonego zbiorczego zestawienia,  zawierającego nie mniej niż następujące informacje: pozycję księgową ujęcia wydatku w księgach rachunkowych, kwotę wydatku oraz numer kodu .


	 Ewidencji księgowej podlegają wydatki strukturalne oznaczone na dokumentach symbolem innym niż „O”.



	Jednostki budżetowe gminy ( GOPS, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) oraz jednostki kultury wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i w /g  wewnętrznych zasad ustalonych przez Dyrektorów  jednostek.


	Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy sporządzają i przekazują z terminie do 31.03. następnego roku po roku budżetowym, Wójtowi Gminy sprawozdanie    Rb-WS.

      Dane w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i w groszach.

	Jednostka organizacyjna gminy, która nie poniosła wydatków strukturalnych sporządza sprawozdanie negatywne.


	Referat finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS z  wykonanych wydatków strukturalnych przez Urząd Gminy w terminie do 31.03. następnego roku po roku budżetowym oraz łączne sprawozdanie w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku po roku budżetowym.


       
	§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin




 


