
ZARZĄDZENIE NR OR.0152-3/08 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 2 stycznia 2008 r.  
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr OR.0152-13/06 

 z dnia 30 października 2006 r. 
 

     

 

       Na podstawie art. 10, ust. 1, pkt 3, lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości 

/ Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm. / oraz § 11, pkt. 2 i § 12  Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych / Dz. U. Nr 142, poz. 1020 / zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr OR.0152-13/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie zakładowego planu kont otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0152-3/08 

                                                                  Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r.  

 

 

I.    WYKAZ  STOSOWANEGO  OPROGRAMOWANIA  W        

      REFERACIE  FINANSOWYM URZĘDU MIEJSKIEGO  W BIAŁEJ 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Autorstwo 

 

Wersja 

oprogramowania 

Data 

rozpoczęcia 

eksploatacji 

1 2 3 4 5 

1

. 

PODATKI Spółka INFO-SYSTEM 

T.iR Groszek  

2003 

 

09.1992 r. 

2

. 

Księgowość 

Finansowo-Budżetowa 

(FKB) 

„Budorex” Opole 5.5.004 05.2000 r. 

3

. 

Budżet J.S.T. Plus DOSKOM  Łódź 2.5.1 03.2000 r. 

4

. 

System płace „Budorex” Opole 5.45 03.2001 r. 

5

. 

Program Płatnika ZUS PROKOM Software SA 5.01.001 09.2003 r. 

6

. 

Przekaz elektroniczny PROKOM Software SA 2.02.004 09.2001 r. 

7

. 

Administrator 50 THB Systemy 

Informatyczne Sp.zoo 

V.2007 02.01.2008 r. 

 

 

II.   Dla właściwego sposobu stosowania programów zatrudniono informatyka do obsługi i  

       przetwarzania danych komputerowych. 



  

 

III. Zaleca się przechowywanie przetworzonych danych na dyskietkach w kasie ogniotrwałej  

      w Urzędzie Miejskim w Białej, natomiast kopiowanie należy dokonywać raz w tygodniu. 

 

IV. Opis przeznaczenia każdego programu należy przechowywać w poszczególnych  

      referatach z możliwością wglądu w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz stosowanego oprogramowania w księgowości budżetowo-finansowej 

                    w Urzędzie  Miejskim w  Białej. 
 
 
 

I.   Prace księgowe Gminy Biała oparte są o oprogramowanie firmy „Budorex” z Opola.  

     Proces wdrożenia tych programów został rozpoczęty od początku 2000 roku. 

 

 

                                Oprogramowanie stosowane  w Referacie Finansowym   

                                                            Gminy Biała 

                             

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Autorstwo 

1. Księgowość Finansowo-Budżetowa (FKB) „Budorex” Opole 

 

 

- Jednostka nasza posiada pisemne stwierdzenie dopuszczenia ich do stosowania  

- Opis ich zastosowania ( wg. art. 10, ust. 1, pkt 3, lit. b, c ), metody działania został 

dokładnie opisany w instrukcji obsługi programu. 

 

Główne zasady działania programu Księgowości Finansowo-Budżetowej to: 

- zapis dekretów do zbiorów baz w strukturze Fox (dbf) np. do9912.dbf – nagłówki 

dokumentów i de9912.dbf – poszczególne dekrety, i odnotowanie wyników 

księgowań w pozycjach miesięcy w zbiorze konta.dbf oraz wartości wykonania na 

klasyfikacjach do zbioru planbudz.dbf. 

- zapis rozrachunków do zbioru ro.dbf 

- plan budżetowy dla celów porównania z wykonaniem jest nanoszony do zbioru 

uchwaly.dbf – nagłówki uchwał oraz do zbioru uchwalyp.dbf – pozycje uchwały. Po 



  

zaksięgowaniu zapisy z planu budżetowego są zapisywane również do zbioru 

planbudz.dbf, z którego program korzysta przy porównaniach. 

- zapisy klasyfikacji budżetowej dokonują się przy pomocy baz: dzialy.dby, 

rozdzial.dbf oraz podparag.dbf. 

- bazą pomocniczą jest również baza sldok.dbf, w której nanosi się symbole 

dokumentów, ostatni numer danego dokumentu oraz liczbę dziennika. 

- na podstawie tych wszystkich zapisów są zestawiane dane w postaci tabelarycznej: 

dzienniki, obrotówki, stany kont, plan i realizacja. 

 

 

ZASADY OCHRONY DANYCH  ( art. 10, ust. 1, pkt 4 ) 

 

Zasady ochrony danych można podzielić na trzy grupy: 

1. ochrona danych przed niepowołanym dostępem osób trzecich, 

2. ochrona danych przed zniszczeniem na nośniku czytelnym przez komputer, 

3. ochrona środowiska pracy oprogramowania. 

  Ad. 1.  Do tej zasady ochrony danych w urzędzie należy nadawanie pracownikom 

systemu  

              komputerowego osobnych nazw użytkowników oraz haseł ( samodzielnie przez  

              nich wybieranych ), które są zmienne 1 raz w miesiącu. Oprogramowanie oraz  

              dane są przechowywane na komputerze opartym o system Novell Small Buissnes  

              4.01. 

Ad. 2.  Do tej zasady należy okresowe kopiowanie danych na inny dysk nie rzadsze niż raz   

            w tygodniu. Po zamknięciu roku dane zostaną również zarchiwizowane na trwałym  

            nośniku CD-ROM. 

Ad. 3.  Do tej zasady należy okresowe sprawdzanie nośników, tak dysków twardych (  

            programem: SCANDISK ), defragmentacja danych, czyli uporządkowanie zapisów  

            danych na nośnikach ( ciągłość sektorowa ) przy pomocy programu DEFRAG. 

 

Zapewnienie właściwego stosowania programu ( art. 10, ust. 1, pkt 3, lit. D ) jest 

kontrolowane przez szkolenie pracowników, korygowanie błędów w obsłudze, 

przyuczanie do nowych zastosowań w przypadku aktualizacji oprogramowania. 

 

II. Wydruki komputerowe. 

Wydruki tworzone przez programy zachowują zgodność z zasadą rachunkowości ( art. 13, 

ust. 3 ), czyli wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron, z 

oznaczeniem pierwszej i ostatniej, są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w 

roku obrotowym. 

 

III.  Zasady prowadzenia dzienników obrotów przy pomocy komputera: 



  

dzienniki obrotów zapisywane są do zbiorów na nośnik czytelny przez komputer w 

standardzie .dbf(fox) np. do????.dbf,de????.dbf,dokum??.dbf ujmując zapisy sprawdzone. 

 

 

Wykaz zbiorów programu finansowo-budżetowego (FKB) firmy „Budorex” 

 

Program FKB opiera się na bazach danych zapisywanych w formacie FOX. Typowym 

rozszerzeniem dla tych baz jest *.dbf. Zapis danych występuje w formie tekstowej – nie 

szyfrowanej. Na oprogramowanie składają się następujące bazy: 

 

I. Bazy robocze dla poszczególnych lat (zawarte z podkatalogach oznaczających rok np. 1999,  

   2000): 

- „do9900.dbf”    - nagłówki dokumentów BO 

- „de9900.dbf”   - pozycje z dekretami dla dokumentów BO 

- „do9901.dbf” do „do9912”  - nagłówki dokumentów księgowych w miesiącach 

- „de9901.dbf” do „de9912”  - pozycje z dekretami dokumentów księgowych 

- „konta.dbf”    - zbiór z planem kont (wykaz wszystkich stosowanych           

                  kont z opisem 

- „pkonta.dbf”    - zbiór z kontami przeciwstawnymi 

- „planbudz.dbf”   - zbiór w którym odnotowywany jest plan budżetowy i 

        jego wykonanie w ciągu roku. 

- „uchwaly.dbf”   - nagłówki uchwał (numer, skrócona treść uchwały, data)  

- „uchwałyp.dbf”   - pozycje zmian uchwał – dekrety 

- „sldok.dbf”    - baza numerów kolejnych (odnotowuje ostatnie numery                

                  w celu poprawnej numeracji dokumentów i operacji)         

- „ro.dbf”    - baza pomocnicza z przeprowadzonymi rozrachunkami 

- „projektb.dbf”   - baza służąca do przechowywania projektu budżetu 

- „dzial.dbf”    - słownik działów 

- „rozdzial.dbf”   - słownik rozdziałów 

- „paragraf.dbf”   - słownik paragrafów 

- „podparag.dbf”   - słownik podparagrafów 

- „wydzial.dbf”    - słownik wydziałów 

- „prz_*.dbf”    - bazy pomocnicze z danymi do przelewów bankowych 

 

II. Bazy stałe systemu (zawarte w jego głównym katalogu): 

- „drukarki.dbf”   - baza rodzajów drukarek 



  

- „form.dbf”    - baza formularzy stworzonych przez użytkownika 

- „stdforms.dbf”   - baza formularzy standardowych 

- „konfigur.dbf”   - baza z danymi o urzędzie 

- „parametr.dbf”   - zbiór ustawień programu 

- „odsetki.dbf”    - baza z procentem odsetek ustawowych 

- „okresy.dbf”    - baza z statusem miesięcy – otwarty/zamknięty  

- „przeks.dbf”    - schematy przeksięgowań 

- „zestaw.dbf”    - baza konfiguracyjna zestawień 

- „zestdef.dbf”    - definicja zestawień 

- „zestkol.dbf”    - ustawienia zawartości zestawień 

 

 

 

 

 

 

 


