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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST,  

w dniu 14 czerwca 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: 

 

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego 
za II kwartał 2016 r. 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Szkolenie prowadzić będą: Lucyna Kuśnierz (z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń -

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie) i Krystyna Gąsiorek (starszy specjalista - Wydział Informacji, 

Analiz i Szkoleń -  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie). 
 

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 9 czerwca 2016 r. r. fax: (68) 329 19 03;  

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

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 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 

Z-ca Prezesa Izby 
(-) Halina Lasota 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie  

 

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego za II kwartał 2016 r. 
 (szkolenie dla Skarbników i służb finansowych JST) 

 
 

Termin: 14 czerwca 2016 r.     

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzące: Lucyna Kuśnierz, Krystyna Gąsiorek 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.  

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

do RIO w Zielonej Górze do dnia 9  czerwca 2016  r.: fax: (68) 329 19 03;  

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

 

PROGRAM 
 

I. Sprawozdawczość budżetowa 
1. Omówienie zmian z 31 marca 2016 r. do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej;  
2. Omówienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej m.in.: 

- odpowiedzialność za sporządzenie i złożenie sprawozdań oraz podpisy w przypadku korzystania ze wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej; 
- korekty sprawozdań budżetowych; 

3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań: Rb-27S; Rb-28S; Rb-28NWS; Rb-27 ZZ; Rb-50; Rb-NDS;  
Rb-30S;Rb-34S w tym m.in. 
- wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu 
podatków i opłat; 
– wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu 
udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych; 
- wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa; 
- zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką, a należności; 
- czy zaangażowanie może być wyższe od planu; 
- dotacje przedmiotowe i celowe na inwestycje, a sprawozdanie samorządowego zakładu. 

4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach budżetowych. 
5.  Pytania  
 

II. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych 
1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich korekt. 
2. Omówienie sposobu sporządzania poszczególnych sprawozdań : Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN. 
3. Analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. 
4. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w przekazywanych sprawozdaniach w zakresie operacji 

finansowych. 
5. Pytania 

 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego za II kwartał 2016 r. 
 (szkolenie dla Skarbników i służb finansowych JST) 
 

Termin:  14 czerwca  2016 r.   

 
 

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

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

………………………………………………… 
(zgłaszający) 
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