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

 
 

Szanowni Państwo! 
 
 Informujemy, że zgodnie z kalendarzem szkoleń opracowanym na rok 2016, Regionalna 

Izba Obrachunkowa w dniach 17-19 października 2016 roku organizuje szkolenie dla 

skarbników jednostek samorządu terytorialnego i księgowych związków komunalnych.  

 

Program szkolenia obejmować będzie m.in. zagadnienia:  

 projekt budżetu na rok 2017; 

 projekt uchwały w sprawie WPF (lub zmiany uchwały w sprawie WPF) na rok 2017 i lata 

następne; 

 realizacja przedsięwzięć z udziałem środków UE przez JST w latach 2016-2020 (w tym 

zasad finansowania samorządów ze środków UE; sposób ujmowania środków UE  

w budżecie JST; kwestie dofinansowania ze środków UE inwestycji; zwrot środków, 

rozliczanie zaliczek, rozliczanie wydatków; wspólna realizacja przedsięwzięć przez JST; 

refundacja, zaliczkowanie;  

 finansowanie zwrotne przedsięwzięć JST przez BGK, w tym: źródła finansowania 

inwestycji samorządowych, pożyczki PROW w nowej perspektywie UE, program wsparcia 

gmin w budowie zasobów socjalnych i komunalnych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych; 

 Centra Usług Wspólnych (CUW); 

 centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 

 problemy związane z ewidencją scentralizowanych rozliczeń podatku VAT;  

 ochrona danych osobowych a obowiązki skarbnika (nowelizacja  ustawy o ochronie 

danych osobowych – rozporządzenia wykonawcze) 

 wybrane problemy dyscypliny finansów publicznych, w tym związane z działalnością 

CUW; 

 nieprawidłowości w gospodarce finansowej JST (wyniki działalności nadzorczej  

i kontrolnej); 

 klasyfikacja budżetowa – zmiany, nieprawidłowości; 

 sprawozdawczość budżetowa – nieprawidłowości; 

 WPF i budżet w systemie BeSTi@. 

 

 

 

 



 

 

 

 Do udziału w szkoleniu zaproszono przedstawicieli Narodowego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego, Izby Skarbowej w Zielonej Górze, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze.  

 

 Szkolenie odbędzie się w Hotelu Tanzanit w Jesionce (Jesionka 57, Gmina Kolsko, woj. 

lubuskie). Dojazd uczestników szkolenia we własnym zakresie.  

 

Łączny koszt udziału w szkoleniu wynosi 745 zł/os.(850 zł/os. – w pokoju 1-osobowym),  

w tym: 

- kwota 595,00 zł (700 zł – pokój 1-osobowy) – płatne do dnia 10 października 2016r. na 

rachunek Hotelu Tanzanit  

(dane do przelewu: JAFEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Kolejowa 8, 59-300 Lubin; ING 

Bank Śląski S.A. nr rachunku: 63 10 50 1908 1000 0090 3081 2698) 

– kontakt w sprawie faktur: Hotel Tanzanit; tel. 68 352 40 00; e-mail: hotel@hoteltanzanit.pl. 

 

- kwota 150 zł - płatne po szkoleniu; na podstawie rachunku wystawionego przez RIO Zielona 

Góra; na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000.  

 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

W celu rezerwacji noclegów w pokoju 1-osobowym (ograniczona liczba miejsc) prosimy  

o wcześniejszy kontakt telefoniczny (p. Wioletta Puchlerz – RIO Zielona Góra, tel. 68 329 19 15).  

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 4 października 2016 roku 

wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: 

www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 

Ilość miejsc ograniczona. 

 

Prosimy o pisemne przekazanie szczegółowych pytań dotyczących tematyki szkolenia 

(wias@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia przekażemy Państwu w terminie późniejszym.  

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

 

 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 

 
 
 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/

