
ZARZ�DZENIE Nr IV/18/2003 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 20 stycznia 2003 r. 

 
 

w sprawie opisu systemu przetwarzania danych 
 

Na podstawie art. 10 ust. l pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 
121 poz.591z pó�n. zm.) zarz�dzam, co nast�puje: 
 

§ 1 
l. 
Ustalam nast�puj�cy wykaz programów komputerowych stosowanych w Urz�dzie Gminy Baranów : 
- ewidencja bud�etu gminy - wg autorstwa firmy „Delfin „ ze �widnika 
- system ewidencji i naliczania płac wg autorstwa firmy „Mikrobit „z Lublina 
- system finansowo- podatkowy, wg autorstwa firmy „Mikrobit „z Lublina 

 
Program bud�etowy słu�y do ewidencji bud�etu gminy , zachodz�cych w nim zmian, Oraz 
sporz�dzania sprawozda� z wykonania bud�etu i przekazywania ich do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie . 
 
Program płacowy słu�y do naliczania wynagrodzenia pracowników, naliczania składek ZUS i zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanie potr�ce� od wynagrodze� oraz sporz�dzania 
indywidualnych rozlicze� wynagrodze� pracowników. 
 
Program podatkowy słu�y do ewidencji podatku rolnego, le�nego, od nieruchomo�ci i od �rodków 
transportowych na kontach podatników. W programie tym naliczany jest wymiar podatku na 
podstawie ewidencji gruntów, tabel przeliczeniowych i stawek ustalonych uchwałami Rady. 
2. U�ytkownicy ka�dego z programów posiadaj� instrukcje, które zawieraj� : 
- opis ka�dego programu, 
- sposób j ego działania 
- zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych. 
 

§ 2 
Opis algorytmów i parametrów, okre�lenie wersji oprogramowania i daty rozpocz�cia jego 
eksploatacji okre�la zał�cznik do zarz�dzenia. 
 

§ 3 
Dost�p do danych przechowywanych w pami�ci systemu informatycznego jest chroniony na poziomie 
u�ytkownika sieci Novell oraz na poziomie dost�pu danych w programie finansowo-ksi�gowym. 
Ochrona ta polega na nadaniu konkretnym pracownikom urz�du uprawnie� do korzystania z 
okre�lonych danych, wprowadzania zmian i nowych danych. Ka�da z osób uprawnionych dysponuje 
sobie tylko znanym hasłem pozwalaj�cym na korzystanie z nadanych uprawnie�. Zakres uprawnie� 
pracowników do korzystania z okre�lonych danych opisuj� karty wymaga� stanowiskowych 
znajduj�cych si� w ich aktach osobowych. 
 

§ 4 
Wykonanie niniejszego zarz�dzenia powierzam 
 

§ 5 
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarz�dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
 

§ 6 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania.  



Zał�cznik 
do zarz�dzenia Nr IV/18/2003 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 20 stycznia 2003 r. 

 
Wykaz programów komputerowych stosowanych 

w Urz�dzie Gminy w Baranowie 
 

U�ytkowane programy komputerowe zostały zakupione w Spółce „Mikrobit” z Lublina: 
 
system ewidencji i naliczania płac 
system finansowo-podatkowy, 
 
w Spółce „Delfin” ze �widnika 
 
program bud�et 
 
Do ka�dego z programów s� zał�czone instrukcje, które zawieraj�: 

- opis ka�dego programu, 
- sposób jego działania, 
- zasady ochrony danych, 
- zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych. 

Nadzór nad sieci� komputerow� sprawuje Zakład Usług Komputerowych „Info – STS” w Puławach. 
 


