
ZarZljozeni. Nr 0050.332.2019 

Wajta Gm;ny Sillbice 


z dDin 29 listopada 2019 r. 


w spr~~ zmiany Zarzqdzenia Nr 0050.22.2018 Wajt. Gminy Slubice 
z doi. 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad 
(polityki) racbunkowosci. 

Na podstawie art, 10 ust, 1 pkt 2.3 i 4 us!awy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 

• 

o rachunkowosci (tj, Dz, C, z 2019 r" POZ, 351) i szczegolnych USlaleil zawartych 
wart 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych 
(ej, Dz, U, Z 2019 r., poz, 869 ze zrnl), rozporZljdzenia Ministra Rozwoju 
i Finansow z dnia 13 wrzdnia 2017 t, Wsprawie rachunkowosci oraz planow kont 
dla budZetu panS!Wa. budZ"tow jednostek samorz~du terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz~dO\",ych zaklad6w budZetowych, panstwowych funduszy 
celowych oraz panstwowych jednostek budZetowych maj~cych siedzib~ poza 
granicarni Rzeczypospolitej polskiej (Dz, lJ, z 2017 L, poz, 1911 TJO zm,2) oraz 
rozporz~dzenia Ministra Finansow z ,dnia 25 paidziernika 2010 r., w sprawie 
zasad rachunkowosci oraz planow kQnt dla organ6w podatkowych jednostek 
samorZljdu te1)1orialnego (Oz, t;, z 20 lOr., Nr 208, poz, 1375) zarz~dza si~, co 
nast~puje: 

§ 1 

• 
W zal,,!czniku Nr 3 do ZarZljdzenia Nr 0050,22.2018 Wojta Grniny Slubice 
z dnia 23 kwietnia 2018 r, w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) 
rachunkowosci wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 
W ezysci II 

1) Zasady funkcjonowania kont w Zespole 1 "Srodki pieniyZne i rachunki 
bankowe", Konto 101 - "Kasa" dopisuje siy zdani,,; Prowadzi siy dwa 
konta analityczne do konta 101 "Kasa": 

• konto 101- 0 "KGot" (dla operacji gotowkowych), 
• kaoto 101-1 "Kkart" (dla operaeji bezgot6wko\Vych), 

§2 

Zmianie ulega Zal'fcznik Nr 7 do Zarzqdzenia Nr 0050.22.2018 W6jta Gminy 
Slubiee z dnia 23 kwietnia 2018 r" w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) 
rachunkowosci, zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego zarZljdzenia, 

, Zmiatll,: 'JS!klWy opubi:bwano w D1- C z 201:; r,;XV 224~. 

2Zmian,:,:maW)' Qj1or~ikmvar.{l w !>-:. U 1. 2()1$ 7., pol.- 247!. 



, 
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§3 

Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Za/qcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.132.2()J 9 
Wojta Gminy Slubice 
Z ania 191islopada 201.9 r. 

WYKAZ PROGRAMOW KOMPlJTEROWYCH ORAZ 
SPOSOB ICH DZIALANIA 

l. 	Ksi~gowosc budzetowa prowadzona jest za pomoc~ komputera przy 
zastosowaniu Programu: "K,ifgowOIic budi;etQwa - (C) u,I. INFO -SYSTEM. 
Tadeusz i Roman Groszek Sp. j.

• Zapisy ksiygowe utrwalone na magnetycznych nosnikach danych sif 
drukowane i przenoszone na inny trwaly nosnik danych (pendrive, przenosny 
dysk zewnetrzny) na koniec kazdego miesilfca. 

I) Stany klasyfikacji doehod6w, 

2) Stany klasyfikacji wydatkow, 

3) Zestawienie obrot6w i said, 

4) Spraw()zdanie Rb-27S, 

5) Sprawozdanie Rb-28S. 


• 
2. Wymiar podatkow - prowadzony jest w oparciu °system komputerowy przy 

zastosowaniu programu: 

Podatki - osoby prawne 
Uslugi informatyczne INFO,· SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek Sp. j. 

a) lista podatnikow, wykaz nieruchomosci wig radzajaw, 

b) rejestr zaksi~gowanych deklaracji, 

c) zestawienie zbiorcze wymiaru., 

d) zest.wienie wystawionych decyzji 2WTO~J podatku akcyzowego, 

e) listy uprawnionych do otrzY11Ulnia ZWTotu podatku akcyzowego. 


Podatki - osohy ji:r,yczne 

Uslugi informatyczne INFO - SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek Sp, j . 

•) Iisty podatnikow, wykaz nieruchomoSci wedIug rodzajew, 

b) naliczenie l~cznego zobowif)Zani. pieniyzucgo (decyzje wymiarowe), 

c) zestawienie zbiorcze wymiaru, 

d) zestawienie wyst.wionych decyzji zwrotu podatku akcyzowego, 




e) lisly uprawnionych do otrzymania zwrotu podatku akcyzawego, 
1) kwitariusze przychodowe. 

3. 	 Ksi~gowosc podatkowa - os6b fizycznych i prawnych prowadzona jest za 
pomoc~ komputera przy zastosowaniu programu: 
,.Ksi~gowosc zobowiqzan ", 

• 


uslugi informatyczne INFO - SYSTEM Tadeusz j Roman Groszek Sp, j. 

poprzez przel~czenie do odpowiedniej bazy (osoby fizyczne, osoby pravme). 

a) dziennik obrot6w, 

b) okresowe zestawienie ksi~gowan, 


c) rozliczenie Iqcznego zobowiqzania pieni,wego, , 

d) rejestr przypis6w i odpis6w, 

eJ kama podatnik6w, 

f) zestawienie bilansawe, 

g) upomnienia, 

h) wydruk pokwitowafl wplat zobowiljZat\, 

i) 	 tytuly wykonawcze. 

4. 	 CZYNSZE 
uslugi informatyczne INFO·- SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek Sp. j. 

a) wydruk faktur za czynsz, c.o., 

b) dziennik obrotow, 

c) okresowe zestawienie wplat, 

d) rejestr przypls6w i odpis6w, 

e) konta podatnik6w, 

f) upomnienia, 

g) zestawlenle Vat, 

h) wydruk pokwitowan wplat czynszu, e,o, 


5, 	 Nalicz.anie plac w oparciu 0 system komputerowy - program:• 
uPlace wspOlpraca z kadrami" 
Producent SOfT HART. 

a) rozliczenle plat brutto 1 netto praco\Vnik6w, 

b) ewidencja dokumentow Placowych na podstawl. kr6rych dokonano 


obliczen wynagrodzen. 
c) rozliczenia zasilk6w chorooowych i 7.asilk6w ZliS oraz v'ydruki list tych 

zasilk6w, 
d) naliczenla zaliczek podatku od osob fizycznych oraz twarzenia miesi,cznej 

i rocznej kartoteki podatkowej odprowadzanych zaliczek podatk6w ~. 
rozliczenie podatku za rok dla kaZdego pracownika, 

e) dokonywanie podwyzek na zasadzie listy dodatkowej w mleWlcu 
i dopisaoie do karlateki zarobk6w, 

f) wydruki list plac i przelewy do bank6w (pendrive), 



g) przekazywanie raportow imiennych do programu Platnik 

6. 	 Program Plalnik - drukowanie raportow imiennych RCA, RSA, .RPA RZA 
deklaf'dcji DRA. zgloszenie lUA, ZZA i ZWUA. 

7. 	 Wptaty za wod~ _. ksi"gowane sq za pomoq komputera przy zastosowaniu 
programu: 
;,Oplata za wodf i scieki", 
Uslugi Informatyczne fl','FO - SYSTEM, Tadeusz i Roman Groszek Sp. j. 

a) konta odbiorcow - odcz)'!y wodomierzy, 

b) wystawianie faktur, 

c) obstuga zcstaw6w inkasenckich. 


• 

8. Rejestr f-:4 T, 


a. 	 drukowanie faktur za wod", scieki i czynsz i c.o., 
b. 	 zestawienie dokument6w sprzedai:y. 
c. 	 rejestr zakupow, 
d. 	 rejestr sprzedaZy, 
e. 	 deklaracjeVAT-7, 
f. 	 Jednolity Plik Kontrolny. 

• 


9. Ksifgowosc zobowiqzali, (do wody i sciek6w) 

Ustugi Informatyczne IN'FO - SYSTEM, Tadeusz i Roman Grosz""k Sp. j. 

a) dziennik obrotow, 

b) okresowe zestawienie wplat, 

c) rejestr przypis6w i odpis6w, 

d) konta platnik6w, 

0) wezwanie do zaplaty, 

1) sumowanie obrot6w wig form i zobowi:p..an z wydzielon~ kwot~ podatku 


VAT od wptat, 
g) 	 wydruk pokwitowan wplat wody i sciek6w. 

10. Srodki trwale 
Uslugi lnformatyczne INFO- SYSTE:l.1, Tadeusz i Roman Groszek Sp. j. 

Legionowo 

aJ obroty zakup6w, 

b) zestawienie stan6w miesi~cznych, 


c) wykaz srodk6w, 

d) dane do SG-O1. 




11. COMOTEL odpady 
Ulisses Sp. Z 0.0. Kalisz 
a) rozliczenie oplat - ewidencja dokument6w kasowych (gol6wka 

i przelew), 
b) raporty kasowe - konlrolki dia kasjera - stan na dzien, podsumowanie 

wplywow z miesi~ca, 
c) bieZqca intbnnacja 0 zaleglychoplatach - raport, 
d) windykacja·' druk upomnienia, tytulu \vykonawczego. 

12. Przelewy 
InsERT Sp, Z 0,0, z Wroclawia 
- wydruki przelewow. 

Dla pozostalych podatk6wloplat, dla kt6rych nie zostaly zakupione programy, 
• prowadzi si~ ewidencj~ technika r~czn'l. 
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