
 

 

Załącznik nr 2 
do uchwały Kolegium RIO we Wrocławiu  

nr 105/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

Planowana tematyka szkoleń  
dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 

organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu 

w 2018 roku 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Planowany termin  

i miejsce 

Forma szkolenia,  

adresaci 

1 Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości 
budżetowej oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych  
za 2017 rok 

 

W tym zagadnienia: 

– zmiany w rachunkowości budżetowej wprowadzone 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

13 września 2017 r. obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., 

– zmiany zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań 
finansowych, w tym zmiana zakresu sprawozdania 

finansowego i wzorów sprawozdań wchodzących w jego 

skład, 

– zakres dodatkowych informacji podlegających 

przedstawieniu w informacji dodatkowej sprawozdania 

finansowego j.s.t., 

– wprowadzenie i zapewnienie stosowania jednolitych zasad 

grupowania i metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), umożliwiających sporządzenie sprawozdania 

finansowego j.s.t. za 2018 rok, 

– zasady ewidencji wybranych operacji po zmianie przepisów, 

– wybrane zagadnienia dotyczące zamknięcia ksiąg 

rachunkowych i sporządzenia sprawozdań za rok 2017, 

– zapowiadane zmiany w sprawozdawczości budżetowej, 

– uwagi dotyczące wykonania obowiązku sporządzenia  

i przekazania sprawozdania podatkowego w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego. 

styczeń 2018 r. 

Wrocław 

dwa szkolenia 

jednodniowe 

 

Skarbnicy j.s.t. 

Główni księgowi 

jednostek 

organizacyjnych j.s.t. 

2 Zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego 

czerwiec 2018 r. 

Wrocław 

szkolenie jednodniowe  
 

Skarbnicy j.s.t. 



2 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Planowany termin  

i miejsce 

Forma szkolenia,  

adresaci 

3 Planowanie finansowe w jednostkach samorządu 
terytorialnego  

 

W tym zagadnienia: 

– zmiana stanu prawnego, 

– uwarunkowania dotyczące określenia podstawowych 

parametrów w budżetach j.s.t. na rok 2019, 

– zarządzanie długiem j.s.t. w kontekście zachowania reguł 

fiskalnych — parametry i wskaźniki do oceny sytuacji 

finansowej j.s.t.,  

– nowe funkcjonalności programu BeSTi@ w zakresie 

sporządzania dokumentów planistycznych i sprawo-

zdawczych j.s.t., 

– odpowiedzialność beneficjenta za prawidłowość finansowej 

realizacji projektu. 

październik 2018 r. 

Wrocław 

szkolenie jednodniowe  
 

Skarbnicy j.s.t. 


