
Zarza_dzenie Nr.^/2013

Burmistrza Miasta i Gminy

zdnia

Chorzele
*9 //wA/a JO/%.

w sprawie wprowadzenia zmian w zarzadzeniu Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca
2012 r. w sprawie wprowadzenia w zycie zasad(polityki) rachunkowosci oraz

zakfadowego planu kont

Napodstawie art. 10 ustawy zdnia 29 wrzesnia 1994 roku orachunkowosci (t.j. Dz. U. z2013 r
poz,330.), art. 40 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansachpublicznych (t.j.Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
ze zm.) oraz wzwiqzku z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 roku wsprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetowjednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitei
Polskiej (t.j. Dz. U. z2013 r., poz.289) zarzqdza sie, co nastepuje:

§1

l.W zalaczniku Nr 1- Zasady prowadzenia ksi^g rachunkowych, metody wyceny aktywow i
pasywow oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budzetu wprowadza sie
nastejmjace zmiany:
§ 1pkt.7 otrzymuje nastejjujace brzmienie:
I.Do prowadzenia ksi^g rachunkowych Urz?du Miasta i Gminy Chorzele stosuje si<?
wymienione ponizej programy komputerowe:
a) Ksi?gowosc budzetowa autor: Ustugi Informatyczne INFO -SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek

05-120 Legionowo, Pilsudskiego 31/240, wersja oprogramowania Nr KB 2012 1120 103 120 2
grudzieri2011 r.

b) Place autor: Ustugi Informatyczne INFO -SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek 05-120 Legionowo
Pilsudskiego 31/240, wersja oprogramowania Nr 2012.1.19.5.9 grudzien 2011 r

c) Podatki autor: Ustugi Informatyczne INFO -SYSTEM Tadeusz iRoman Groszek 05-120 Legionowo
Pilsudskiego 31/240, wersja oprogramowania Nr 2013.0.0.0.6 z 15 lutego 2013 r

d) Auta autor: Ustugi Informatyczne INFO -SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek 05-120 Legionowo
Pilsudskiego 31/240, wersja oprogramowania Nr 2013.0.0.0.6 z 15 lutego 2013 r

e) Srodki trwale autor: Uslugi Informatyczne INFO -SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek 05-120
Legionowo, Pilsudskiego 31/240, wersja oprogramowania Nr 2012.4.120.630 731 grudzien 2012 r

f) Program „Bestia" wersja oprogramowania Build: 3.02.008.04 marzec 2013 r. sluzy do zarzadzania
finansam. jednostki samorzadu terytorialnego. Ma on na celu wspomozenie sluzb finansowych
jednostki wreahzacji zadan wzakresie: planowania budzetu poczawszy od etapu przygotowania
projektu budzetu poprzez wszystkie zmiany, sporzadzania sprawozdah jednostkowych izbiorczych w
miesi?cznych o kwartalnych okresach sprawozdawczych, sporzadzania bilansow organizacyjnych w
podzia ena formy prawne prowadzonej dzialalnosci, bilansow zwykonania budzetu JST oraz bilansu
skonsohdowanego.

g) Emisja dokumentow ubezpieczeniowych - program „Platnik" - wersja oprogramowania Nr 8.01.001a
z dnia 01.02.2010 r. opracowany przez PROKOM Software S.A. z siedziba w Warszawie
udostejroiony na podstawie licencji udzielonej Zaktadowi Ubezpieczen Spolecznych, prowadzenie
ewidencj. pracown.kow zatrudnionych wUrz?dzie Miasta i Gminy, podlegajacych ubezpieczeniuspotecznemu, sporza^dzanie deklaracji imiennych izbiorczych uoezpieczemu

H) U^t^tl^^mr ^Z°-°- UL NaWOt 1M 90-°29 L6d±> ^^ °P^mowania L-
0 ^^^^ztsaT^^os: °'°-ul Nawret ll4 90-029 L6di'wersja
J) r^^Srf zobow^an autor: Uslugi Informatyczne INFO -SYSTEM Tadeusz i Roman

Secien'oifr gl0n°W°' PitSUdskieg° 31/240' wersJa oprogramowania Nr 2013.1.5.2^5 H

II. Do prowadzenia ksi^g rachunkowych Zespolu Szkol wZar?bach, Zespoha Szkol w
Duczymime, Zespolu Szkol w Krzynowlodze Wielkiej, Publicznego Gimnazjum w



Chorzelach, Przedszkola Samorzadowego wChorzelach, Publicznej Szkoly Podstawowej w
Chorzelach, Publicznej Szkoly Podstawowej w Poscieniu Wsi, Publicznej Szkoly
Podstawowej wKrukowie stosuje si? wymienione ponizej programy komputerowe-

a) Finanse autor: ProgMan S.A. Al. Zwyci?stwa 96/98 81-451 Gdynia wersja oprogramowania
9.3001 z dnia 07 lutego 2013 r.
VULCAN -Jednorazowy dodatek uzupelniajacy art.30 Karty Nauczyciela autor: VULCAN Sp z
o.o. ul. Wolowska 6 51-116 Wroclaw wersja oprogramowania 13.00.0002 z 04 kwietnia 2013 r
Place Optivum autor: VULCAN Sp z o.o. ul. Wolowska 6 51-116 Wroclaw wersia
oprogramowania 12.00.0700 z 20 marca 2013 r.

Emisja dokumentow ubezpieczeniowych - program „Platnik" - wersja oprogramowania Nr
8.01.001a z dnia 01.02.2010 r.opracowany przez PROKOM Software S.A. z siedziba, w
Warszawie udost^pniony na podstawie licencji udzielonej Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych
prowadzenie ewidencji pracownikow oswiaty, podlegaja_cych ubezpieczeniu spotecznemu'
sporzadzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.

b)

c)

d)

2. Wzalaczniku Nr 7- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentow wUrz?dzie Miasta iGminy
wChorzelach wprowadza si? nast?puja^ce zmiany:

- w tabeli Nr 2 Imienny wykaz wszystkich pracownikow wraz ze wzorami podpisow usuwa
si? zapis:

Lp Imig i nazwisko

14 Szczepanski Andrzej

20 Szymaniak Krzysztof

38 Smolinski Jacek

53 Kostrzewa Eliasz

49 Merchel Wioletta

50 Gorniak Ewelina

Stanowisko

Podinspektor ds. inwestycji,
zam6wien publicznych i
funduszyunijnych

Inspektor ds. obshigi
informatycznej, kultury i
sportu oraz wsp61praca z
organizacjami i mediami

Pracownik gospodarczy

Podinspektor ds. handlu,
dzialalnosa gospodarczej

stazysta

stazysta

Podpis

Ustanie stosunkupracy

Ustanie stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy

Koniec stazu

Koniec stazu
-w tabeli Nr2

Imienny wykaz wszystkich zatrudnionych pracownikow wraz ze wzorami podpisow dodaje

Lp Imi£ i nazwisko

54 Artur Stanislaw Opalach

55 Marcin Rafal Trojanowski

56 Beata Olber-Pawlowska

57 Radoslaw Zakrzewski

Stanowisko

Referent ds. zarzadzania
energetycznego

Asystent

Pomoc administracyjna

Animator sportu

Podpis
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- w Tabeli Nr 3 - Wzory podpisow osob odpowiedzialnych za wykonanie
poszczegolnych czynnosci w cz?sci w/w tabeli w zakresie rodzaju czynnosci:
„Sprawdzanie dokumentu pod wzgledem merytorycznym" dodaje si? zapis:

Rodzaj czynnosci

Sprawdzanie
dokumentu pod
wzglqdem
merytorycznym

Imi? i nazwisko
Artur Stanislaw
Opalach

Marcin Rafal

Trojanowski

Beata Olber-Pawlowska

Stanowisko

Referent ds. zarzadzania
energetycznego

Asystent

Pomocadministracyjna

§2

Zarzadzenie wchodzi wzycie z dniem podpisania.

Wzor podpisu
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