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ZARZĄDZENIE NR 183/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: dopuszczenia do stosowania programów komputerowych do przetwarzania danych przy użyciu 
komputera 

Na podstawie art. 4 ust. 4, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku „o rachunkowości” (Dz. U. 
Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie 
gminnym” (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1) Dopuszczam do stosowania w pracy bieżącej Urzędu Miejskiego w Żarowie następujące programy do 
przetwarzania danych przy użyciu komputera: 

a) system MAGISTRAT NALEŻNOŚCI w wersji 1.0.39, w którego skład wchodzą poszczególne moduły 
użytkowe: 

- Administrator podsystemu Należności w wersji 5.0.29 

- Ewidencja i Wymiar Podatków Lokalnych od os. fizycznych (rolnego, leśnego i nieruchomości i łączne 
zobowiązanie pieniężne) w wersji 1.0.9.119 

- Ewidencja i Wymiar Podatków Lokalnych od os. prawnych (rolnego, leśnego i nieruchomości) w wersji 
1.0.9.119 

- Księgowość Podatków Lokalnych od os. fizycznych(rolnego, leśnego i nieruchomości i łączne 
zobowiązanie pieniężne) wraz z Windykacją w wersji 5.0.220 

- Księgowość Podatków Lokalnych od os. prawnych (rolnego, leśnego i nieruchomości) wraz z Windykacją 
w wersji 5.0.220 

- Ewidencja, Wymiar i Księgowość Podatku od Środków Transportowych dla os. fizycznych w wersji 
3.25.17 

- Ewidencja, Wymiar i Księgowość Podatku od Środków Transportowych dla os. prawnych w wersji 
3.25.17 

- Ewidencja i Wymiar Użytkowania Wieczystego i Dzierżaw w wersji 1.0.9.119 

- Księgowość Użytkowania Wieczystego i Dzierżaw w wersji 5.0.220 

- Księgowość Opłat Lokalnych i Innych Należności w wersji 5.0.220 

- Kasa dla systemu Magistrat w wersji 5.0.40 

- Zwrot Akcyzy w wersji 1.0.39 

b) system sprawozdawczości budżetowej BESTIA w wersji 3.02.002.3 

c) system MAGISTRAT Ewidencja Ludności - MagisLUD w wersji 4.0.50 

d) system finansowo-księgowy EUROBUDŻET w wersji 1.3.7.19, w którego skład wchodzą poszczególne 
moduły użytkowe: 

- Administrator EB w wersji 1.3.7.19 

- Budżet Zadaniowy w wersji 1.3.7.19 

- Księga Główna w wersji 1.3.7.19 

- Sprawozdawczość w wersji 1.3.7.19 

- Centralny Rejestr Umów w wersji 1.3.7.19 

- Środki Trwałe w wersji 1.3.7.19 

- Fakturowanie w wersji 1.3.7.19 
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- Kasa EB w wersji 5.0.40 

e) program KADRY w wersji 8.0001 

f) program ZLECONE w wersji 7.8000 

g) program PŁACE w wersji 8.3002 

2) Wyznaczam następujące stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Żarowie odpowiedzialne za pracę 
i przechowywanie dokumentacji programów komputerowych wymienionych w §1 punkt 1, litery a do g: 

a) skarbnik gminy 

b) zastępca skarbnika gminy 

c) kasjerka 

d) inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat 

e) inspektor ds. wymiaru podaktów 

f) podinspektor ds. windykacji należności budżetowych 

g) inspektor ds. księgowości budżetowej 

h) podinspektorzy ds. księgowości budżetowej 

i) podinspektor ds. nieruchomości i gospodarki przestrzennej 

j) referent 

k) inspektor ds. administracji i kadr 

l) inspektor ds. ewidencji ludności 

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam informatykowi urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2011 roku. 
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Uzasadnienie

Wszystkie zmiany w oprogramowaniu uwzględniają aktualne zmiany w prawie. Wszystkie programy zostały 
zaktualizowane do najnowszych wersji. 
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