REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
`
WA-51/3/2017

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

Rzeszów, dnia 1 lutego 2017 r.
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Przewodniczący Związku
Międzygminnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe
szkolenie nt. „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
i samorządowych jednostek organizacyjnych wg obowiązujących przepisów za
IV kwartał 2016 r.”
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach:
• 15 lutego 2017 r. – I tura
• 16 lutego 2017 r. – II tura
w godzinach 9.30-15.00.
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników słuŜb
finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek
organizacyjnych. Prosimy o poinformowanie kierowników jednostek organizacyjnych
o planowanym szkoleniu.
Szkolenie prowadzić będą Pani Lucyna Kuśnierz – Zastępca Naczelnika
Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń i Pani Krystyna Gąsiorek – Starszy Specjalista
Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Miejsce szkolenia – Hotel Wellness &SPA Nowy Dwór, 36-072 Świlcza
146 E, w sali kongresowej.
Koszt szkolenia – 200 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały
szkoleniowe, lunch, serwis kawowy).

Płatne na rachunek Hotelu Wellness & SPA Nowy Dwór BPS S.A. FILIA NR
1 O/RZESZÓW 07 1930 1392 2001 0001 3707 0001.
W celu wystawienia faktury po dokonaniu wpłaty na konto Hotelu, prosimy
o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu wraz danymi na adres:
recepcja@hotelnowydwor.pl
Zapisy na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 10
lutego 2017 r. Informacje dotyczące szkolenia udzielane są przez Hotel Nowy Dwór –
osoba kontaktowa Jolanta Bąk, tel. 609 721 105, a w sprawach informatycznych 17
85 900 50 w. 118 – RIO Rzeszów.
W załączeniu program szkolenia.

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
i samorządowych jednostek organizacyjnych
wg obowiązujących przepisów
za IV kwartał 2016 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników słuŜb
finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek
budŜetowych i zakładów budŜetowych
I. Sprawozdawczość budŜetowa
1. Omówienie zmian z 31 marca 2016 r. do rozporządzenia w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej;
2. Omówienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budŜetowej
m.in.:
- odpowiedzialność za sporządzenie i złoŜenie sprawozdań oraz podpisy w
przypadku korzystania ze wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
organizacyjnej;
- korekty sprawozdań budŜetowych.
3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań: Rb-27S; Rb-28S; Rb-ST;
Rb-PDP;
Rb-27 ZZ; Rb-50; Rb-NDS; Rb-30S; Rb-34S w tym m.in.
- wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat;
– wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału jednostek samorządu
terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych;
- wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami, naleŜne budŜetowi państwa;
- zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką, a naleŜności;
- czy zaangaŜowanie moŜe być wyŜsze od planu;
- dotacje przedmiotowe i celowe na inwestycje, a sprawozdanie
samorządowego zakładu.
4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach
budŜetowych.

II. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych
1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
oraz ich korekt.
2. Omówienie sposobu sporządzania poszczególnych sprawozdań : Rb-Z, Rb-N,
Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-UN.

3. Analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w
zakresie operacji finansowych.
4. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w przekazywanych
sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych.
III. Pytania i konsultacje indywidualne

