ŚLĄSKIE FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN I POWIATÓW
BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JST NA ROK
2022, A ROLA ORGANU STANOWIĄCEGO W TYM
PRZEWODNICZĄCYCH RAD JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN
PRZEPISÓW
Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich
przewodniczących rad są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą odpowiedzialność za
podejmowanie prawidłowych decyzji w uchwałach swojej jednostki samorządu terytorialnego.
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały
w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
JST, szczególnie w kontekście ostatnich zmian prawnych.

Bieżące zagadnienia w pracy Przewodniczących Rad.
1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego:
a. Konstrukcja uchwały budżetowej JST.
b. Warunki dla budżetu JST i wskaźnik zadłużenia po zmianach.
c. Zmiany w budżetach roku 2022 – na co zwrócić uwagę.
d. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów JST w zakresie budżetu.
e. Realizacja budżetu JST i jego zmiany.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST:
a. Założenia do WPF.
b. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
c. Prognoza spłaty długu jako element WPF.
d. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
e. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
f. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje
organów JST w zakresie WPF.
g. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
3. Sesja pytań i odpowiedzi.

Członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, przewodniczący rad jednostek
samorządu terytorialnego, przewodniczący i członkowie komisji budżetowych, radni.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
ŚLĄSKIE FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN I POWIATÓW. Budżet i Wieloletnia
prognoza finansowa jst na rok 2022, a rola organu stanowiącego w tym
przewodniczących rad jednostki samorządu terytorialnego w kontekście ostatnich
zmian przepisów
Szkolenie będziemy realizować w formie stacjonarnej w Centuria Hotel&Natural SPA
ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec
26 - 27 listopada 2021 r.

Szkolenie w godzinach: I dnia 17:00-19:00; II dnia 10.00 – 14.00

Cena: członkowie Forum Przewodniczących w ramach składki, pozostałe osoby 790 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera:

D AN E D O
K ONT A K T U:

udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego praktyka w zakresie finansów
publicznych,
pobyt ze śniadaniem, obiad, kolacja, przerwy kawowe,.
bezpłatne miejsca parkingowe,
materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerami.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 29
marlena.gumulak@okst.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Członek FORUM

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony
danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 22 listopada 2021 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z
obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie
wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

