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  Dokumentacja systemu przetwarzania danych księgowych 

         przy użyciu komputerów w Urzędzie Miejskim 

                  w Zdzieszowicach 
 

1.   Do prowadzenia urządzeń księgowych wykorzystywane są następujące programy Firmy 

Sputnik Software z siedzibą w Poznaniu. 

1) Podsystem Budżet -  służy do prowadzenia urządzeń księgowych budżetu Gminy 

Zdzieszowice. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania. Program 

wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r., wersja oprogramowania nr 05.005. 

2) Podsystem Finansowo-Księgowy – służy do prowadzenia urządzeń księgowych jednostki 

budżetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Opis działania programu zawarty jest w 

podręczniku użytkowania. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r., wersja 

oprogramowania nr 05.005. 

3) Podsystem Ewidencja Środków Trwałych – służy do prowadzenia ewidencji środków 

trwałych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania. Program 

wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r., wersja oprogramowania nr 01.048. 

4) Podsystem Podatek Rolny i Leśny oraz obsługa ŁZP – służy do prowadzenia ewidencji 

podatku rolnego, leśnego i obsługi łącznego zobowiązania pieniężnego.   Opis działania 

programu zawarty jest w podręczniku użytkowania.    Program wykorzystywany jest od dnia 

01.01.2008 r., wersja oprogramowania nr 03.008. 

5) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Prawnych – służy do prowadzenia ewidencji 

podatku od nieruchomości od osób prawnych. Opis działania programu zawarty jest w 

podręczniku użytkowania. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r., wersja 

oprogramowania nr 03.007. 

6) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Fizycznych - służy do prowadzenia ewidencji 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Opis działania programu zawarty jest w 

podręczniku użytkowania. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r., wersja 

oprogramowania nr 03.009. 

7) Podsystem Podatek od Środków Transportu – służy do prowadzenia ewidencji podatku od 

środków transportowych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania. 

Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2009 r., wersja oprogramowania nr 03.006. 

8) Podsystem Księgowości Dochodów Niepodatkowych – służy do prowadzenia ewidencji 

dochodów niepodatkowych. Opis działania programu zawarty jest w  podręczniku 

użytkowania. Program wykorzystywany jest od dnia  01.01.2012 r., wersja oprogramowania 

nr 03.008. 

9) Podsystem Zarządzania Mieniem – służy do naliczania opłat z tytułu najmu, dzierżawy 

wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,  

sprzedaży, trwałego zarządu, renty planistycznej, opłat za zajecie pasa drogowego oraz 

umieszczenia urządzeń w pasie drogi. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2013 r., 

wersja oprogramowania nr 03.01. 

10) Podsystem  Wymiaru i Windykacji Opłat – służy do prowadzenia ewidencji mandatów 

karnych. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2014 r., wersja oprogramowania nr 

03.006. 

11) Podsystem Faktury – służy do prowadzenia ewidencji faktur. Program wykorzystywany 

jest od dnia 01.01.2013 r., wersja oprogramowania nr  01.005. 



Opisy działania programów zawarte zostały w podręcznikach użytkowania, które znajdują się 
na stanowiskach osób obsługujących w.w. programy. 

 2. W zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych wykorzystywany jest program firmy 

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie.  Opis działania programu zawarty jest w podręczniku 

użytkowania, który znajduje się na stanowiskach osób obsługujący w.w. program. Program 

wykorzystywany jest od dnia 01.01.2006 r., wersja oprogramowania nr 2.0.46. 

 

                                                                                     
 


