Załącznik nr 4
do Polityki rachunkowości
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych
w Wydziale Finansowo – Budżetowym oraz Wydziale Finansowo – Podatkowym
Na podstawie przepisów artykułu 10 ust.1 pkt 3 lit. c” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330) wprowadza się do użytkowania w Wydziale Finansowo –
Budżetowym oraz Wydziale Finansowo – Podatkowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie Zintegrowany System
Wspomagania Zarządzania Miastem opracowany przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.
i jego następujące podsystemy:
1. Obsługa finansowo – księgowa jednostek budżetowych FKJB
2. Obsługa finansowo – księgowa organu FKORG
3. Plan budżetu PLAN
4. Obsługa planowania budżetu PLBUD
5. Gospodarka środkami trwałymi ST
6. Obsługa wpływów budżetowych WPBUD
7. Obsługa wydatków budżetowych WYBUD
8. Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie WOGRU
9. Naliczanie podatku od nieruchomości PNIER
10. Windykacja podatku od nieruchomości WNIER
11. Naliczanie podatku rolnego i leśnego PROL
12. Windykacja podatku rolnego i leśnego WROL
13. Naliczanie podatku od środków transportowych NPOJ
14. Windykacja podatku od środków transportowych WPOJ
15. Obsługa kas KASA
16. Ewidencja działalności gospodarczej POGOS
17. Obsługa koncesji i licencji KOALA
18. Generalny Rejestr Umów GRU
19. E – Portal – Elektroniczny portal dla jednostek budżetowych
20. Kompleksowy System Obsługi Nieczystości KSON
21. Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości KAKSON
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oraz w:
Wydziale Organizacyjnym system ewidencji majątku OPTIest oparty na licencji Optidata Sp. z o.o. wersja
2.8.3.2.
FKJB – Obsługa finansowo – księgowa jednostek budżetowych
Podsystem służy do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości jednostki – Urzędu Miasta.
W podsystemie rejestrowane są wszystkie operacje gospodarcze dot. jednostki, księgowanie dokumentów,
pełne prowadzenie rozrachunków i rozliczeń oraz sporządzanie na podstawie danych sprawozdań
jednostkowych. Podsystem współpracuje z modułami FKORG – przekazywanie sprawozdań z jednostki do
organu, PLBUD – kontrola realizacji wydatków z zarejestrowanym planem budżetu, WYBUD – księgowanie
dokumentów wydatkowych, WPBUD – księgowanie dokumentówdochodowych, KASA – księgowanie
raportów kasowych otrzymanych z tego podsystemu.
FKORG – Obsługa finansowo – księgowa organu
Podsystem służy do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości organu gminy. Realizowane są w nim
wszystkie operacje księgowe oraz tworzone są sprawozdania budżetowe (łączne) na podstawie
zaksięgowanych sprawozdań jednostkowych, a także sprawozdania finansowe – bilans. Podsystem
współpracuje z FKJB – przyjmowanie sprawozdań z jednostki – Urząd Miasta, PLBUD – kontrola realizacji
wydatków zarejestrowanym planem budżetu.
PLBUD – Obsługa planowania budżetu
Podsystem służy do tworzenia planu budżetu miasta. Budżet jest tworzony w ujęciu budżetowym
i zadaniowym. Podsystem pozwala tworzyć plan budżetu i jego wersje, wraz z przychodami i rozchodami.

Pozwala na tworzenie korekt uchwalonego planu, tworzenie wniosków o zmianę. System współpracuje
z modułami WYBUD – obsługa wydatków budżetowych – sprawdzenie zgodności dokumentów wydatkowych
z planem oraz z FKJB i FKORG – sprawdzenie zgodności realizacji dochodów i wydatków z planem.
WPBUD – Obsługa wpływów budżetowych
W systemie rejestrowane są wszystkie dokumenty dochodowe, a także tworzony jest rejestr sprzedaży VAT.
Podsystem zintegrowany jest z podsystemami PLBUD – kontrola realizacji dochodów z zarejestrowanym
planem budżetu, FKJB i FKORG – przesyłanie dokumentów do księgowania oraz KASA – przesłanie
informacji o należności danego podmiotu do kasy. W module tym wpłaty z tytułu dochodów budżetowych
dokonywane na rachunek bankowy księgowane są z wykorzystaniem systemu identyfikacji masowych
płatności – SIMP.
WYBUD – Obsługa wydatków budżetowych
W podsystemie rejestrowane są wszystkie dokumenty wydatkowe oraz dokonywane są przelewy.
Podsystem współpracuje z modułem GRU – skojarzenie dokumentu z zarejestrowana umową, FKJB
i FKORG – przesłanie dokumentów do księgowania, KASA – obsługa kasy wydatkowej – przesłanie
dokumentów do wypłaty.
KASA – Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej
W kasie dochodowej rejestrowane są wszystkie dokonywane wpłaty gotówkowe. Kasa ściśle współpracuje z
modułami WPBUD, WROL, WNIER, WOGRU, WPOJ i FKJB, co pozwala dokonywać bezpośrednich
księgowań na kartach kontowych w tych podsystemach. Kasa wydatkowa realizuje wypłaty z kasy na
podstawie danych tworzonych w module WYBUD.
PNIER – Naliczanie podatku od nieruchomości
Moduł służy do obsługi zdarzeń związanych z nieruchomościami i gruntami objętymi opodatkowaniem.
W wyniku ich rejestracji generowane są karty kontowe podatników, dokonuje się w nim zapisów księgowych
dotyczących przypisów i odpisów podatku. Moduł zintegrowany jest z modułem WNIER – windykacja
podatku od nieruchomości oraz POGOS – ewidencja działalności gospodarczej.
WNIER – Windykacja podatku od nieruchomości
System służy do obsługi zagadnień związanych z windykowaniem należności z tytułu podatku od
nieruchomości, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne. Moduł współpracuje z podsystemami KASA –
gdzie księgowane są wpłaty na kartach kontowych podatników, PNIER – naliczanie podatku od
nieruchomości. W module tym wpłaty z tytułu podatków dokonywane na rachunek bankowy księgowane są z
wykorzystaniem systemu identyfikacji masowych płatności – IWM.
PROL – Naliczanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Moduł służy do obsługi zdarzeń związanych z gruntami rolnymi i leśnymi objętymi łącznym zobowiązaniem
gruntami postaci podatku rolnego. W wyniku ich rejestracji generowane są karty kontowe podatników,
dokonuje się w nim zapisów księgowych dotyczących przypisów i odpisów podatku. Aplikacja obsługuje
osoby fizyczne i prawne. System zintegrowany jest z podsystemem WROL – windykacja podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości.
WROL – windykacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Moduł służy do wykonywania funkcji związanych z windykowaniem należności z tytułu łącznego
zobowiązania podatkowego. Podzielony jest na część obsługującą osoby fizyczne i część dotyczącą osób
prawnych. Dla różnych rodzajów zobowiązań danego właściciela tworzy jedną łączną kartę kontową
umożliwiającą przeglądanie i księgowanie danych w zależności od rodzaju podatku. Moduł współpracuje z
podsystemami KASA – gdzie księgowane są wpłaty na kartach kontowych podatników, PROL – naliczanie
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W module tym wpłaty z tytułu podatków dokonywane na
rachunek bankowy księgowane są z wykorzystaniem systemu identyfikacji masowych płatności – IWM.
NWPOJ – Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych
Program składa się z podsystemu NPOJ i WPOJ. NPOJ obsługuje zdarzenia związane z naliczaniem opłaty
za użytkowanie środków transportu zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Podsystem WPOJ służy do
prowadzenia windykacji należności z tytułu tego podatku. Dla wieli pojazdów jednego właściciela tworzy
jedną łączną kartę kontową umożliwiającą jednak przeglądanie danych z dokładnością do pojazdu. Moduł
współpracuje z podsystemem KASA – gdzie księgowane są wpłaty na kartach kontowych podatników. W
podsystemie WPOJ wpłaty z tytułu podatków dokonywane na rachunek bankowy księgowane są z
wykorzystaniem systemu identyfikacji masowych płatności – IWM.

WOGRU – Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
Podsystem służy do prowadzenia windykacji należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
Obsługuje osoby fizyczne i prawne. Jest zintegrowany z systemem KASA – księgowane są wpłaty na
kartach kontowych podatników oraz OPGRU – naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
W module tym wpłaty z tytułu dochodów budżetowych dokonywane na rachunek bankowy księgowane są
z wykorzystaniem systemu identyfikacji masowych płatności – IWM.
ST – Gospodarka środkami trwałymi
W module prowadzona jest ewidencja środków trwałych. W module naliczane jest także umorzenie środków
trwałych. Wyróżniamy tu kartotekę dokumentów obrotowych, gdzie rejestruje się wszystkie niezbędne
dokumenty (OT, PT, LT) oraz kartotekę kart analitycznych, gdzie wprowadza się plan umorzenia i nalicza się
umorzenie. System jest zintegrowany z modułem FKJB, do którego przesyła się informacje o rejestrowanych
dokumentach i naliczonych umorzeniach.
GRU – Generalny Rejestr Umów
Podsystem służy do ewidencji i kontroli realizacji wszelkich umów, porozumień itp. Zarejestrowane dane
wykorzystywane są do kontroli innych dokumentów w pozostałych modułach programu. Pozwala to na
utrzymanie dyscypliny budżetowej. System jest zintegrowany z modułem PLBUD co pozwala na kontrolę
umów z planem wydatków budżetowych, z modułem WYBUD, co pozwala na sprawdzenie dokumentu
wydatkowego z zawartą umową.
KOALA – Obsługa koncesji i licencji
Podsystem służy do prowadzenia ewidencji wniosków i zezwoleń na koncesje i licencje udzielane przez
gminę.
KSON – Kompleksowy System Obsługi Nieczystości
Podsystem służy do kompleksowej obsługi ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami. Pozwala na
przeprowadzenie pełnej akcji wymiarowej opłat, indywidualne i grupowe generowanie należności
wynikających ze złożonych deklaracji pierwotnych, zmieniających i korekt należności wraz z przesyłaniem
ich do części księgowej, co stanowi podstawę ich zaksięgowania i windykowania w podsystemie KAKSON.
KAKSON – Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości
Podsystem służy do księgowania i windykowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
naliczonymi w podsystemie KSON. Moduł współpracuje z modułami KASA, FKJB, wykorzystuje IWM –
automatyczne rozksięgowanie przelewów z indywidualnych kont bankowych. Kompleksowo obsługuje wpłaty
gotówkowe i bezgotówkowe od płatników, zwroty nadpłat, umożliwia wystawianie pism egzekucyjnych oraz
pism informacyjnych, rejestrację decyzji uznaniowych, prowadzenie postępowania podatkowego.
E – portal – Elektroniczny portal dla jednostek budżetowych
Podsystem służy do prowadzenia scenralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług gminy Piekary
Śląskie, prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży Urzędu Miasta, jednostek budżetowych oraz zakładu
budżetowego, sporządzania deklaracji podatkowych oraz jednolitych plików kontrolnych przekazywanych do
Urzedu Skarbowego.
OPTIest – system ewidencji majątku
System obejmuje swoim zakresem zarządzanie majątkiem rzeczowym w tym pozostałe środki trwałe, środki
niskocenne, wartości niematerialne i prawne. System umożliwia oznakowanie majątku za pomocą kodów
kreskowych. Za pomocą systemu możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

