WA-51/10/2012

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Pani, Pan
Marszałek, Starosta,
Wójt, Burmistrz, Prezydent,
Przewodniczący
Sejmiku Województwa,
Rady Miasta, Miejskiej, Gminy,
Powiatu
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza w dniu 9 maja 2012 r. w
godz. 9.30 - 15.00 na jednodniowe szkolenie nt: „Absolutorium dla zarządu
z tytułu wykonania budżetu za rok 2011”.
Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z regulacjami prawnymi z zakresu
instytucji absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego.
Szkolenie adresowane jest do marszałka, starostów, wójtów, burmistrzów,
prezydentów oraz przewodniczących organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego.
Wykłady prowadzić będą:
• Pan Mirosław Paczocha – członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie, koordynator Zespołu w Tarnobrzegu;
• Pan Piotr Świątek - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie, Zespół w Krośnie.
Miejsce szkolenia – Blue Diamond Hotel Wellness SPA Nowa Wieś 414
k/Rzeszowa w sali konferencyjnej. Hotel położony jest przy granicy Rzeszowa przy
drodze krajowej Nr 19 w kierunku
Lublina. Strona internetowa
www.bluediamondhotel.pl
Koszt szkolenia – 160 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek RIO w Rzeszowie Nr 24
1010 1528 0015 5722 3100 0000. Prosimy o dokonywanie wpłaty za udział do dnia
4 maja 2012 r. celem wystawienia faktury – do odebrania osobistego podczas
szkolenia. Dokonana wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w
szkoleniu i nie podlega zwrotowi.
Prosimy
o
elektroniczne
zapisywanie
się
na
stronie
internetowej
szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 4 maja 2012 r. Ilość miejsc ograniczona. Na
stronie tej znajduje się instrukcja rejestracji. W przypadku problemów z rejestracją
informacje udzielane są pod nr tel. - 61 661 32 42 – Centrum Wspierania
Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast inne informacje dotyczące szkoleń 17
85 900 46 – Danuta Grzebyk – st. specjalista WIAS RIO Rzeszów.

Zastępca Prezesa
mgr Anna Trałka

PROGRAM SZKOLENIA
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Definicja absolutorium. Regulacje prawne zawarte w ustawach ustrojowych.
Etapy procedury absolutoryjnej.
Absolutorium jako proces sformalizowany:
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu; szczegółowość wynikająca z art.
269 ustawy o finansach publicznych,
• wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają wydzielony
rachunek dochodów,
• sprawozdania samorządowych osób prawnych,
• informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Opinia biegłego
rewidenta.
5. Opinie składów orzekających RIO dotyczące dokumentów przedkładanych
przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
6. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jst – pozycja ustrojowa
i kompetencje.
7. Zadania komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej:
• materiały rozpatrywane przez komisję rewizyjną,
• opiniowanie wykonania budżetu,
• wniosek w sprawie absolutorium,
• dokumentowanie prac komisji rewizyjnej.
8. Opiniowanie przez regionalną izbę obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej
w sprawie absolutorium:
• zakres i kryteria opiniowania,
• najczęściej spotykane nieprawidłowości w dokumentacji sporządzanej przez
komisję rewizyjną.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
• postępowanie poprzedzające podjęcie uchwały w sprawie absolutorium,
• uchwała w sprawie absolutorium (treść, zasady głosowania, ustalenie
rezultatu głosowania).
11. Skutki podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium.
12. Kompetencje nadzorcze i opiniodawcze regionalnej izby obrachunkowej
dotyczące uchwał w sprawie absolutorium.
13. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w procedurze absolutoryjnej i
w uchwałach w sprawie absolutorium.

Dojazd z Rzeszowa do hotelu
• Z przystanku na Placu Wolności: autobus nr 2 - 7:37, 8:37, autobus nr 14 –
7:47, 8:17.
• Z przystanku Dworzec Autobusowy: autobus nr 202 – 7:35, 8:15, 9:00,
autobus nr 214 – 7:15, 7:45, 8:30.

Dojazd z hotelu do Rzeszowa
• Z przystanku Nowa Wieś: autobus nr 2 – 13:30, 15:30, autobus nr 14 – 13:50,
14:17, 14:39, 15:15, 15:29.
• Z przystanku Trzebownisko pływalnia: autobus nr 214 – 13:47, 14:32, autobus
nr 202 – 13:51, 14:26, 15:26.

