
 

 

 Załącznik nr 2 
do uchwały Kolegium RIO we Wrocławiu  

nr 89/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

Planowana tematyka szkoleń  
dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 

organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu 

w 2017 roku 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Planowany termin  

i miejsce 

Forma szkolenia,  

adresaci 

1 Zmiany w rachunkowości budżetowej jednostek 
organizacyjnych j.s.t.  

 

W tym zagadnienia: 

– zmiana sposobu ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2017  

i stosowania klasyfikacji budżetowej,  

– zmiany zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań 

finansowych oraz wykonanie obowiązku publikacji 

sprawozdań, 

– sporządzanie informacji dodatkowej do sprawozdania 

finansowego w formie odrębnego załącznika, 

– uwzględnienie w zasadach (polityce) rachunkowości 

jednolitych zasad grupowania i metod wyceny aktywów  

i pasywów jednostek, pozwalających na konsolidację danych  

ze sprawozdań i informacji na poziomie j.s.t.,  

– stosowanie przez jednostki organizacyjne j.s.t. jednolitych 

zasad ewidencji czynności dokonywanych w ramach 

scentralizowanych rozliczeń podatku VAT,  

– przyjmowane przez j.s.t., w tym ich jednostki budżetowe, 

metody (forma i poziom uszczegółowienia) ewidencji 

czynności dla celów podatku VAT, które pozwolą  

na dokonywanie miesięcznych scentralizowanych  

rozliczeń j.s.t., 

– spełnienie warunków dotyczących zapewnienia wspólnej 

obsługi finansowej szkół. 

luty 2017 r.  

Wrocław 

szkolenie jednodniowe  

 

Pracownicy obsługi 

finansowej szkół 

księgowi jednostek 

organizacyjnych j.s.t. 
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Lp. Wyszczególnienie 
Planowany termin  

i miejsce 

Forma szkolenia,  

adresaci 

2 Wybrane zagadnienia rachunkowości budżetu 
i sporządzania sprawozdań finansowych  
— w świetle zmiany przepisów  

 

W tym zagadnienia: 

– ewidencja wykonywania budżetu z uwzględnieniem zmian  

w rachunkowości i klasyfikacji budżetowej, 

– zmiany zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań 

finansowych oraz wprowadzenie obowiązku ich publikacji, 

– zapewnienie warunków do wykonania obowiązku sporządzenia 

sprawozdania finansowego j.s.t. i informacji dodatkowej  

— przez zobowiązanie jednostek organizacyjnych  

do wprowadzenia i stosowania jednolitych zasad grupowania  

i metod wyceny aktywów i pasywów,  

– zapewnienie warunków do wykonania obowiązku 

scentralizowanych rozliczeń podatku VAT, w tym przez 

wdrożenie — w jednostkach organizacyjnych objętych 

centralizacją oraz jednostce dokonującej centralnego 

rozliczenia — jednolitych zasad ewidencji czynności 

podlegających opodatkowaniu oraz związanych z nabywaniem 

towarów i usług, w tym wykorzystywanych do wykonywania 

czynności opodatkowanych,  

– propozycje rozwiązań ewidencyjno-organizacyjnych  

dla czynności dokonywanych dla celów rozliczenia podatku 

VAT przez jednostki organizacyjne i jednostkę dokonującą 

centralnego rozliczenia j.s.t. oraz przepływu informacji  

i środków z tym związanych, 

– uwagi dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych  

i sporządzenia sprawozdań za rok 2016. 

luty 2017 r. 

Wrocław 

szkolenie jednodniowe 

 

Skarbnicy j.s.t. 

3 Planowanie finansowe w jednostkach samorządu 
terytorialnego  

 

W tym zagadnienia: 

– rola planowania wieloletniego w zarządzaniu finansami j.s.t.,  

– zmiany projektowanych kwot budżetu na rok 2018 i kolejne 

lata wynikające ze zmian stanu prawnego i parametrów 

budżetowych, 

– planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem 

zasad finansowania wydatków na realizację projektów  

i programów nowej perspektywy finansowej UE,  

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

fiskalnych — wystąpienie przesłanek do opracowana programu 

naprawczego j.s.t., 

– możliwości wykorzystania programu BeSTi@ do weryfikacji 

zachowania w planowaniu reguł fiskalnych oraz wymogu 

realistyczności wieloletniej prognozy finansowej j.s.t.  

październik 2017 r. szkolenie dwudniowe  
 
Skarbnicy j.s.t. 

 


