Załącznik 2
do uchwały nr 97/2009
z 9 grudnia 2009 r.

Planowana tematyka szkoleń dla JST
prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu
w 2010 roku
/planowane przeprowadzenie szkolenia lub tylko opracowanie materiałów
szkoleniowych/
Lp.

Wyszczególnienie

Planowany
termin i miejsce

Forma szkolenia/
adresowana do:

1

2

3

4

I. Stosowanie przepisów o finansach publicznych. Rachunkowość w jednostkach samorządu
terytorialnego:
1. 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
1. dekada lutego
Cykl szkoleń
2010 r.
jednodniowych
sprawozdań:
1.1. Zasady rachunkowości i specyfika rachunkowości we Wrocławiu
dla Skarbników JST
budżetowej.
/3 grupy po 70 osób/
1.2.Przygotowanie do zamknięcia ksiąg
rachunkowych za rok 2009.
1.3. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu i
przekazywaniu sprawozdań budżetowych.
1.4. Sporządzenie bilansu z wykonania budżetu.
1.5. Sprawozdanie finansowe urzędu i sposób
kontroli poprawności jego sporządzenia.
1.6. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu i
przekazywaniu sprawozdań finansowych łącznych
i bilansu skonsolidowanego.
1.7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w kontekście obowiązków
sprawozdawczych.
2. 2. Konsekwencje zmiany przepisów o finansach
marzec
Cykl szkoleń
2010 r.
jednodniowych
publicznych.
2.1. Nowe zasady gospodarowania środkami
we Wrocławiu
dla Skarbników JST
europejskimi.
/3 grupy po 70 osób/dla
2.2. Zasady ewidencji projektów (operacji)
realizowanych z udziałem środków europejskich.
2.3. Dostosowanie form organizacyjnych do nowych
rozwiązań (likwidacja z mocy ustawy,
zakończenie likwidacji).
2.5. Ewidencja operacji związanych z przejęciem
należności, zobowiązań i środków pieniężnych
zlikwidowanych funduszy celowych i rachunków
dochodów własnych.
2.6. Dostosowanie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości do nowych rozwiązań.
2.7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek
likwidowanych.
2.8. Przejęcie mienia i pozostałych po likwidacji
środków pieniężnych, należności i zobowiązań.
II. Zasady gospodarowania środkami publicznymi
1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
2.

Zakres kompetencji nadzorczych i kontrolnych
Izby.

bieżąco
na wniosek
organizatora
JST lub innych
JSFP

Prowadzenie szkoleń
na organizowanych
warsztatach i konferencjach

3.

Instrumenty prawne i finansowe prowadzenia
polityki rozwoju.
2.1. Wprowadzenie zasady wieloletniego planowania
finansowego w JST.
2.2. Zróżnicowanie poziomu dochodów i wydatków
dolnośląskich JST.
2.3. Ograniczenie zaciągania zobowiązań przez JST i
zakres wyłączeń ustawowych w kontekście
realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem
środków europejskich.

bieżąco
na zlecenie
instytucji

Opracowanie materiałów i
wystąpień na konferencje
regionalne

III. Opracowanie projektu uchwały budżetowej JST na rok 2011 i projektu uchwały w sprawie WPF
1. Zasady obowiązujące przy opracowaniu projektu
październik 2010 Cykl dwudniowych szkoleń
r.
dla skarbników JST
uchwały budżetowej na rok 2011
1.1. Zasady budżetowe obowiązujące przy uchwalaniu organizacja
/ 2grupy po 105 osób/
budżetu JST na rok 2011.
szkolenia
1.2. Konstrukcja budżetu z uwzględnieniem zasady
wyjazdowego
zrównoważenia budżetu bieżącego .
1.3. Projekt uchwały budżetowej. Zakres spraw
podlegających określeniu w budżecie i w
załącznikach do uchwały budżetowej.
1.4. Zasady planowania środków europejskich i
wydatków na realizację projektów.
2.

Zasady obowiązujące przy opracowaniu projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.
2.1. Zakres uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.
2.2. Zakres wymaganej zgodności WPF z uchwałą
budżetową na etapie opracowania projektu,
podjęcia uchwały, dokonywania zmian.
2.3. Prognozowana kwota długu JST i obowiązujące
limity zaciągania zobowiązań.
2.4. Opinie regionalnej izby obrachunkowej w
sprawach określonych w dokumentach
planistycznych JST.

