
ZARZĄDZE|{IENr18/10

Wójta Gminy Stopnica
z dnia 24 marca 2010r v

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
fi nansową Gminy Stopnica

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w
sprawie szczegóInych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budzetu państwa,

budżetów jednostek samorządu tery.torialnego otaz niektórych jednostek sektora

finansów publicznych ( Dz. U. Nr I42, poz. 1020) oraz na podstawie art.10 ust.2 ustawy

z dnia 29 vłrześnia 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76,

poz. 694 z poźn.zm.), zarządzam co następuje:
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1. W zarządzeniu Nr 6/10 Wójta Gminy Stopnica z dnia 9 lutego 2010 roku w
sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy
Stopnica wprowadza się zmiany:

Il załącznik ,,Wykaz stosowanych programów komputerowych w Urzędzie
Gminy w Stopnicy " otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4.
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Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.



ZałącznikNr4

do Zasad (Polityki) Rachunkowości

Wykaz stosowanych programów komputerowych
w Urzędzie Gminy w Stopnicy

Lp.

Nazwa programu
i autor

Przeznaczenie i opis programu
Data rozpoczęcia

eksploatacji

1.

SATURN HR System Płace
Kadry CSK ZETo o|sĄn

Sporządzanie list płac, rozliczanie składek na

lb ezp ie c zeni e s p ołe c zne, r o zliczani e zali częk
podatku dochodowego. 1995 rok

2.

SATURN MP
CSK ZETO Olsztyn

Moduł Pomostowy - przenoszenie rozliczonych
składek ZUS do płatnika Ż00Ż rok

3. Płatnik - ZUS

Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
rozliczeniowych do ZUS i przesyłanie deklaracji
miesięcznych 1999 rok

4. PFRON Soorzadzani e oraz przesvłka elektroniczna 2003 rok

5.

HoneNet
dla Windows
Sofiret Kraków

Sporządzanie i transmisja przelewów do banku
Ż00Ż rok

c.

System Zarządzania
Budzetami Jędnostek

Samorządu Terytorialnego
BeSTi@

Sporządzanie kwarlalnych, półrocznych i rocznych
sprawozdań z wykonania budżetu gminy

2006 rok

7.

PUMA
CSK ZETO olszĘn 2008 rok

w Ęłn moduĘ :

Budzet

Finansowo-Księgowy

Paliwa

Windykacja
Łączne zobowiązanie
pienięme podatki - osoby
ftzyczne

Windykacja
OPJ - podatki osoby prawne

Worowadzanie planu izmian do budżetu gm1nY

Do prowadzenia ewidencji zgodnie z ustawa o

rachunkowości. Ewidencja dochodów i wydatków
ht l rl żetnrx,rrch

Naliczanie.
rwrot częśc
soorzadzani

sporządzan i e decyzj i pr zy znaj ącej
i podatku akcyzowego do paliwa,
e list i przęlEwów

Naliczanie i ewidencja księgowa podatku rolnego,

od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
Ew i den cj a k s i ę gowa opłat łączne go zob ow iązania
oienieżneso od osób ftzycznych i prawnvch

Naliczanie i ewidencja księgowa podatku rolnego,

od nieruchomości i leśnego od osób prawnych i
j ednostek organizacyj nych nie posiadaj ących
osobowości orawnei



Windykacja
POST - podatek od środków
transpońowych

Środki tnvałe

Zaświadczęnia

Symulacje

Kontrahenci

Naliczanie i ewidencja księgowa podatku od

środków transportowych od osób prawnych,
ftzycznych i jednostek organizacyjnych nie
oosiadaiacvch osobowości prawnei

Ewidencj a środków trwĄch, naliczanie
amoĘzacji, oraz ewidencj a pozostałych środków
trwałvch w uzvwaniu od 03.2010 rok

Naliczanie skutków obniżeń i nlrolnień z podatków

Ewidecja osób fizycznych , prawnych


