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PROCEDURA BUDŻETOWA JST 
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  23 kwietnia 2021 r. 09:00-13:00 

 

CENA:    240 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY: 

- Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych, 

- Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców 

podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych  

w Polsce Oddział w Białymstoku, 

- Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, 

„Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”, 

- Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury  

i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, 

rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych  

i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi. 

- Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa. 

 

CELE SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu sporządzania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, umożliwiającej podjęcie różnych czynności związanych z 

przygotowaniem do prawidłowego planowania i prognozowania dochodów i wydatków oraz 

monitorowania ich realizacji. 

 

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego 

wykonania. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne 

dotyczące planowania budżetowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o 

finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły 

planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu 

i wykonywaniu planu finansowego. 

 

ADRESACI: 

Skarbnicy, Kierownicy oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i realizację budżetu jst. 

 

PROGRAM: 

1. Zasady ogólne finansów publicznych, znaczenie uchwały budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego w świetle wymogów ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczególnych 

określających prawne granice wydatków z budżetu. 
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2. Podstawy budżetowe podstawy, w tym: 

- podstawowe definicje budżetowe – dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt i nadwyżka, 

- rola i znaczenie zasad budżetowych w procesie opracowania i uchwalania budżetu oraz 

podejmowania uchwał okołobudżetowych, 

- określenie ram dopuszczalnego zakresu kształtowania treści uchwały budżetowej (struktura 

modelu uchwały), 

- reguły ograniczające samodzielność jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania 

budżetowego; 

- zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu jednostki. 

3. Procedura uchwalania i dokonywania zmian uchwały budżetowej gminy w świetle wymogów 

ustawy o finansach publicznych. 

4. Rozgraniczenie (kompetencyjna linia podziału) zakresu działania organu wykonawczego oraz 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w procedurze budżetowej, w tym: 

- przygotowanie i uchwalenie uchwały budżetowej w świetle kompetencji rady w procesie 

uchwalania budżetu i jego zmian, (inicjatywa uchwałodawcza, opiniowanie, uzgadnianie, 

praca w komisjach, wniesienie do porządku obrad) 

- autopoprawki oraz zmiany projektu uchwały budżetowej w procesie uchwalania budżetu, 

- obligatoryjne i fakultatywne zapisy uchwały budżetowej. 

5. Najnowsze orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych w świetle procesu uchwalania 

budżetu i jego zmian. 

6. Szczególne zagadnienia związane z podstawami ustalania wydatków budżetowych: 

- fundusz sołecki, 

- udzielanie pomocy finansowej, 

- zasady finansowania działalności pożytku publicznego, sportu oraz innych obszarów zadań 

publicznych. 

7. Szczegółowe zasady określające poziom długu jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ 

na założenia uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. 

8. Dotacje jako szczególna forma wydatku budżetowego. Stwierdzane nieprawidłowości w świetle 

najnowszego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych oraz ustaleń kontrolnych NIK. 

9. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

10. Właściwość rady jako organu kontrolnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, z 

szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków Komisji rewizyjnej. 

11. Absolutorium na tle źródeł i przyczyn typowych nieprawidłowości stwierdzanych przez organy 

nadzoru. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
slomka@owal.edu.pl 

 
Informacje: 
577 244 311 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 
 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 240 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


