Zarządzenie Nr 121/2014
WÓJTA GMINY W BRODACH
z dnia 26 listopada 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01
marca 2011r. w sprawie zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 330 z późn. zm.) i szczegółowych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz.289) Wójt Gminy w Brodach zarządza co następuje:

§ł
W Zarządzeniu Nr 14/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011r. w sprawie zasad polityki
rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach zmienia się załącznik Nr 3, który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

41/

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
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Załącznik Nr ł
do Zarządzenia Nr 121/2014
z dnia 26 listopada 2014r.

OPIS SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH
W Urzędzie Gminy w Brodach w Referacie Finansów funkcjonuje lokalny system sieciowy w których
działają następujące programy komputerowe służące ewidencji finansowo - księgowej:
- FK —B - Stanisław Urbanek, 26-052 Sitkówka-Nowiny, Zgórsko 1021 — rachunkowość budżetu gminy,
- FK- JB — Stanisław Urbanek, 26-052 Sitkówka-Nowiny, Zgórsko 1021 — rachunkowość Urzędu Gminy
w Brodach jako jednostki budżetowej,
- Przedsiębiorstwa Informatycznego „FORTES" Kielce ul. Ściegiennego 177 — wymiar i ewidencja
podatków i opłat.
- ZA — Stanisław Urbanek, 26-052 Sitkówka-Nowiny, Zgórsko 1021 — zaangażowanie wydatków,
- Business OnLine — ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Starachowicach — program do
dokonywania przelewów i pobierania wyciągów bankowych,
- BeSTi@ - System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego — planowanie i
sprawozdawczość budżetowa,
- KASA - Przedsiębiorstwa Informatycznego „FORTES" Kielce ul. Ściegiennego 177 — program kasowy.
- Program do podatku od środków transportowych - Przedsiębiorstwa Informatycznego „FORTES"
Kielce ul. Ściegiennego 177,
- Zwrot podatku akcyzowego - Przedsiębiorstwa Informatycznego „FORTES" Kielce ul. Ściegiennego
177,
- Program do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym - Przedsiębiorstwa Informatycznego
„FORTES" Kielce ul. Ściegiennego 177,
- „QNET" System Zarządzania Usługami Komunalnymi — NETPROCES Sp. z o.o. 80-316 Gdańsk, Ansyka
7-9.
Jego istotą jest przetwarzanie informacji na wszystkich stanowiskach, których współpraca i
przekazywanie danych odbywa się drogą elektroniczną.
• Informacje podstawowe o systemie sieciowym:
1.

umożliwia bieżącą i chronologiczną rejestrację operacji gospodarczych przeprowadzanych w

Urzędzie Gminy w Brodach, przy czym dokument źródłowy (dowód księgowy) jest wprowadzony
jednorazowo i dostępny ze wszystkich modułów systemu,
2. pozwala księgować do następnego okresu (miesiąca, roku) przez zamknięciem poprzedniego,
3. daje możliwość zdefiniowania dla wybranych grup dokumentów, automatycznej pełnej lub
częściowej,
4. umożliwia wprowadzenie faktur sprzedaży i zakupu, sumy wartości netto, wartość brutto i
zaksięgowaniu na zdefiniowanym koncie z możliwością zmian i uzupełnień,
5. daje możliwość zakładania pozycji rejestru czy konta kontrahenta w trakcie wprowadzania
dokumentu,
6. wspomaga rozbudowaną pomoc kontekstową, to znaczy działania poszczególnych przycisków oraz
znaczenia konkretnych pól, które można wyświetlić z tego miejsca programu, w którym to pole się
znajduje,

7. pozwala budować i aktualizować prawidłowy zakładowy plan kont,
8. umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
9. pozwala na kontrolę wprowadzanych danych z poszczególnych modułów.
• Moduł systemu informatycznego do prowadzenia księgowości i wykonywania
sprawozdawczości obejmuje
1. Dziennik,
2. Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna),
3. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),
4. Wykaz składników aktywów i pasywów,
5. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
• Podstawowe funkcje modułu:
ł. Automatycznie numerowanie strony,
2. Podsumowanie na kolejnych stronach „Dziennika" w sposób ciągły w skali miesiąca, oraz na
ostatniej stronie podsumowanie obrotów narastająco za dany miesiąc i miesiące poprzednie,
3. Automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów,
4. Wydruk dziennika według kolejno numerowanych stron nie rzadziej niż na koniec każdego
miesiąca lub przeniesienie danych na inny trwały nośnik np. płyty CD ROM.
5. Dokonywanie zapisów systematycznych, które muszą być powiązane z zapisami wprowadzonymi
na bieżąco (chronologicznie).
6. Nadawanie kolejnych numerów rejestracji w dzienniku.
7. Udostępnienie systemu tylko dla osób uprawnionych i ustalenie osób dokonujących określonych
operacji gospodarczych.
8. Uzyskanie informacji o określonym przez pracownika terminie.
9. Wskazanie roku budżetowego.
10. Budowa zakładowego planu kont.
11.Ewidencja bilansu otwarcia i bilansu zamknięcia — weryfikacja tych zapisów.
12. Eksportowanie danych do innych modułów zgodnie z poleceniem operatora.
13. Importowanie z innych modułów zgodnie z poleceniem operatora.
14. Rozliczanie rozrachunków.
15. Zamykanie i otwieranie roku budżetowego.
16. Generowanie danych i sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
Poza lokalny systemem sieciowym w Urzędzie Gminy w Brodach w Referacie Finansów funkcjonują
następujące programy:
- PŁACE —P.U.H. InfoMar Starachowice ul. Kościelna 83/10 — system do obsługi płacowej,
- Podatki - P.U.H. InfoMar Starachowice ul. Kościelna 83/10 — podatek dochodowy od osób
fizycznych,
- Płatnik — PROKOM — program do obsługi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
• Podstawowe informacje o module płacowym — wynagrodzenia:

1. Pozwala na sporządzenie list wynagrodzeń i pozostałych należności pracowników.
2. Ewidencjonuje dochody pracowników do celów rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych.
3. Umożliwia sporządzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzenie
informacji do urzędu skarbowego.
4. Eksportowanie danych do innych programów — podatki i płatnik.
5. Udostępnienie programu tylko dla osób uprawnionych.
6. Uzyskanie informacji przez operatora w ramach programu.

• Podstawowe informacje o module podatki.
1. Sporządzanie deklaracji podatków dochodowych od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.
2. Import danych z programu — Płace.
3. Zamykanie i otwieranie roku budżetowego.
4. Udostępnienie programu tylko dla osób uprawnionych.
5. Uzyskanie informacji przez operatora w ramach programu.

• Podstawowe informacje o module płatnik - ZUS.
1. Sporządzanie deklaracji miesięcznych DRA, RCA, RSA, RZA,
2. Sporządzanie informacji miesięcznych RMUA.
3. Internetowy system rejestracji tj. zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników i członków rodzin do
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
4. Możliwość sporządzania korekt deklaracji DRA, RCA, RSA, RZA,
5. Import danych z programu — Płace.
6. Udostępnienie programu tylko dla osób uprawnionych.
7. Uzyskanie informacji przez operatora w ramach programu.

Instrukcja określająca sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach
wprowadzona została odrębnym Zarządzeniem Wójta.
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