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1.1. Tworzenie wniosku o zmianę w planie 

 

EETTAAPP  11..  WWCCZZYYTTAANNIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  BBUUDDŻŻEETTOOWWEEJJ  

Aby utworzyć Wniosek o zmianę w budżecie należy upewnić się czy wszystkie wcześniejsze 

uchwały/zarządzenia lub uchwała pierwotna zostały zaczytane do systemu (okno wykazu 

planów). Jeżeli nie, to należy wczytać (pobrać) wszystkie niezaczytane uchwały 

zmieniające i/lub uchwałę budżetową z JST. 

 

EETTAAPP  22..  TTWWOORRZZEENNIIEE  WWNNIIOOSSKKUU  

Aby utworzyć Wniosek o zmianę w budżecie należy: 

aa))  przejść na zakładkę „Planowanie”, na przycisk „Wniosek”, wybrać jednostkę, a 

następnie przycisk „Nowy wniosek”; 

Zalecamy numerowanie wniosków (numery muszą być unikalne dla każdego 

wniosku) oraz oznaczanie tzw. Podtypu tj. informacji dodatkowej czy wniosek jest 

składany na Radę – wtedy należy wskazać Podtyp „Uchwała” lub na Zarząd wtedy 

należy wybrać Podtyp „Zarządzenie”. 

 

bb))  przejść na zakładkę „Dochody/Wydatki” i nanieść proponowaną zmianę w budżecie 

– wprowadzamy tylko te pozycje, które chcemy zmienić. Wprowadzenie danych 

należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz zmiany do bazy”. 

 Edycję danych rozpoczynamy poprzez kliknięcie przycisku  a następnie w 

polach edycyjnych wybieramy żądany dział, rozdział, paragraf oraz opcjonalnie 
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zadanie i źródła finansowania oraz nanosimy żądane wartości w polu 

„Zwiększenie” lub „Zmniejszenie” oraz potwierdzamy przyciskiem . 

 

cc))  Stworzony wniosek można podejrzeć klikając na ikonę  na dole ekranu, 

wybierając odpowiednie parametry wydruku. 

dd))  Zakończony wniosek należy zatwierdzić – na zakładce „Wnioski” ustawiamy się na 

właściwej wersji wniosku i klikamy „Zatwierdź”. 
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1.2. Włączanie wniosku do uchwały 

 

Aby włączyć wniosek do uchwały, należy najpierw taką uchwałę lub zarządzenie utworzyć. 

 

1.2.1. Tworzenie uchwały/ zarządzenia 

 

Aby stworzyć uchwałę/ wniosek należy: 

1. Rozwinąć zakładkę „Planowanie” i wybrać „Uchwały” 

2. W następnym oknie należy kliknąć na przycisk „Nowa uchwała”, 

wybrać typ – „uchwała” lub „zarządzenie”. 

3. Należy wpisać numer tworzonej uchwały/ zarządzenia oraz 

określić datę uchwały/ zarządzenia oraz datę wejścia dokumentu w 

życie. 
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4. Po określeniu powyższych parametrów klikamy „Zapisz”. 

5. Nowoutworzony dokument ukaże nam się na liście w głównym oknie programu. 

 

 

1.2.2. Włączenie wniosku do uchwały/ zarządzenia 

 

Aby włączyć wniosek do uchwały/ zarządzenia należy: 

1. Rozwinąć zakładkę „Planowanie” i wybrać „Wniosek”. 

2. W kolejnym oknie należy podświetlić właściwą, zatwierdzoną 

wersję wniosku i kliknąć „Włącz do uchwały”. 
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3. Po wykonaniu tych czynności status wniosku zmieni się z „zatwierdzony” na „przyjęty”. 

4. Następnie należy zamknąć okno wniosków, rozwinąć zakładkę „Planowanie” i wybrać 

przycisk „Budżet” w sekcji „Organ”. 

 

5. W otwartym oknie klikamy przycisk „Nowa zmiana”, aby utworzyć wersję roboczą budżetu, 

a następnie przechodzimy na zakładkę „Plany jednostkowe” 
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6. Na zakładce „Plany jednostkowe” zaznaczamy (kolumna „Do planu”), budżet której 

jednostki chcemy ująć w uchwale/ zarządzeniu – zazwyczaj będą to te jednostki (/jednostka), 

dla których tworzyliśmy wniosek. 

7. Następnie klikamy „Zapisz” i „Licz plan organu”. 

 

8. Pojawi się zakładka „Plan organu”, na której widoczne będą wszelkie zamiany, jakie 

wprowadziliśmy we wniosku (/wnioskach) włączonym do uchwały. 
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9. Uaktualniony plan można podejrzeć na zakładce „Raporty i wydruki”, wybierając 

odpowiednie parametry wydruku. 

10. Aby zatwierdzić uchwałę/ zarządzenie należy wrócić na zakładkę „Plany organu” i kliknąć 

przycisk „Wersja ostateczna” – status planu zmieni się z „robocza” na „ostateczna”. 

11. Okno „Budżet organu” należy zamknąć, a następnie rozwinąć zakładkę „Planowanie” i 

wybrać przycisk „Uchwały”. 

12. Następnie należy zatwierdzić uchwałę/ zarządzenie – w tym celu należy ustawić się na 

uchwale/ zarządzeniu, która uprzednio została utworzona i kliknąć przycisk „Zatwierdź 

(uchwalona)”. 

W razie zapytania o zatwierdzenie harmonogramu, klikamy „Nie”. 

 

 

13. Tak zatwierdzoną uchwałę/ zarządzenie należy przesłać do jednostki nadrzędnej. 
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1.3. Wysyłka uchwały/ zarządzenia do JST 

 

Wysyłkę uchwały/ zarządzenia należy wykonać dla każdej z jednostek, dla której 

wprowadzane były zmiany w budżecie. 

Aby wysłać uchwałę/ zarządzenie należy: 

1. Przejść na zakładkę „Komunikacja” > „Wyślij Plan”. 

2. Po kliknięciu na przycisk „Dalej” pokaże się okno wyboru jednostek – jeżeli w systemie 

prowadzona jest tylko jedna jednostka – należy kliknąć „Dalej”, jeżeli więcej należy wybrać tą, 

której plan powinien zostać wysłany .  

 

Przykład: 

Jeżeli placówka prowadzi jednostkę budżetową oraz tzw. Dochody Skarbu Państwa to 

oznacza, że wysyłce podlegać będą 2 jednostki. 

 

3. W kolejnym oknie należy wybrać wersję projektu który ma zostać przesłany do JST. 
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4. Pojawi się okno zawierające parametry połączenia z serwerem. Status w tym oknie musi 

być „Połączony”. 

5. Następne okno informuje o ustawieniu katalogu jednostki na serwerze (należy kliknąć 

„Dalej”) , kolejne zaś żąda wykonania transmisji projektu (należy kliknąć „Wykonaj”). 

 

Poprawna wysyłka oznaczona jest komunikatem „Pliki zostały przesłane do serwera 

FTP”. 
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IInnffoorrmmaaccjjee  oo  pprroodduucceenncciiee 
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