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Zielona Góra, 2015-08-06 
RIO.II.1422.32.2015 

 
 

Panie i Panowie 
Prezydenci Miast,  
Burmistrzowie,  
Wójtowie Gmin 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 17 września 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 

organizuje szkolenie nt.: 

 

Nowe zasady dotowania żłobków i przedszkoli niepublicznych 
wchodzące w życie od 1  września 2015 roku oraz od 1 stycznia 2016 roku. Najczęściej 

występujące nieprawidłowości w dokonywaniu wydatków dotacyjnych. 
 

 

Szkolenie prowadzić będzie: Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Zielonej Górze.  
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 

godzina rozpoczęcia - 9.30. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 

RIO w Zielonej Górze do dnia 14 września 2015 r. r. fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl. 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 

9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

 

 
 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie  

Nowe zasady dotowania żłobków i przedszkoli niepublicznych 
wchodzące w życie od 1  września 2015 roku oraz od 1 stycznia 2016 roku.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokonywaniu wydatków dotacyjnych. 
 

Termin: 17 września 2015 r.     

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzący: Jarosław Kotowski 

Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.  

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem)  

do RIO w Zielonej Górze do dnia 14 września 2015 r.: fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 

PROGRAM 
 

1. Stosowanie ustawowego pojęcia „dziecko objęte opieką w żłobku i jego konsekwencje” 
2. Zasady ustalenia dotacji , jej udzielenia i przekazania 
3. Wydatki możliwe do sfinansowania z dotacji na żłobek  
4. Umowy dotyczące wydatków dotacyjnych i ich prawidłowe zawieranie 
5. Rozliczanie dotacji i konsekwencje braku rozliczenia 
6. Ewidencja i księgowanie dotacji udzielonych żłobkom niepublicznym 
7. Praktyka stosowania konkursów ofert z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyboru 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz do wyboru dziennych opiekunów – na jakie wydatki 
przysługuje dotacja i jak stosować tryby konkursowe 

8. Podstawa ustalenia dotacji należnej dla przedszkola niepublicznego 
9. Zasady przeprowadzania konkursów ofert i wymogi formalne dla oferentów 
10. Zasady dotyczące przyznawania dotacji w wyższej wysokości niż wynikająca z konkursu lub progów ustawowych 

dla przedszkoli lub prowadzących niepubliczne punkty wychowania przedszkolnego 
11. Zasady dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego  
12. Dotacja na wychowanka przedszkola nie będącego mieszkańcem gminy 
13. Dotacja dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego nie spełniających warunków konkursowych – 

kiedy i w jakiej wysokości  
14. Udzielenie i przekazanie dotacji – zasady 
15. Zmiana znaczenia terminu 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji w związku z możliwością 

odstąpienia od tego terminu  
16. Rezygnacja z otrzymywania dotacji – zasady 
17. Nowe zasady dotyczące cofnięcia dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  
18. Kontrola udzielonej dotacji 
19. Przeznaczenie dotacji i jej prawidłowe wydatkowanie 
20. Rozliczenie dotacji i skutki zaniechania rozliczenia 
21. Omówienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości dotyczących udzielania i przekazywania dotacji, rozliczeń 

żłobków i przedszkoli niepublicznych i ich kontroli.  
22. Pytania, wnioski, podsumowanie szkolenia.  

 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Nowe zasady dotowania żłobków i przedszkoli niepublicznych wchodzące w życie od 1 września 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016r. 
Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokonywaniu wydatków dotacyjnych. 
 

Termin:  17 września 2015 r.   
 
 
 

 
 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 

………………………………………………… 

(zgłaszający) 
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