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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO DO PROCEDOWANIA UCHWAŁY 
BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ 
PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2022 I LATA KOLEJNE 

TERMIN: 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROWADZĄCY: 

ANNA BANDOCH – długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz 

sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach 

edukacyjnych na terenie całej Polski. 

 

 

 

KOSZT: 400 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie w wersji elektronicznej ) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 350 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 
 
 
 
 

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawnych i finansowych dotyczących procedowania uchwały 

budżetowej na rok 2022 oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 i lata 

kolejne wynikających ze zmian przepisów prawa. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Omówienie podstaw prawnych dokumentów planistycznych na rok 2022 i lata kolejne z  

uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących procedowania dokumentów planistycznych 

wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

2. Omówienie wybranych regulacji prawnych dotyczących procedowania dokumentów 

planistycznych wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

3. Omówienie regulacji i rozwiązań finansowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
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II. Zmiany w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego  podczas epidemii  COVID-19. 

1. Zasady dotyczące planowania  dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Zakres przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych. 

3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego związane z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów 

inwestycyjnych przez jednostkę. 

4. Zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego. 

5. Tworzenie  nowych rezerw celowych i zadań z tym związanych. 

6. Zmiana limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, 

o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

7. Uprawnienia zarządu do dokonywania zmian i czynności dotyczących procedowania 

budżetu i cedowania upoważnień na innych kierowników jednostek organizacyjnych. 

8. Omówienie trybu dotyczącego zaciągnięcia lub wyemitowania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązań finansowych oraz uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty 

zaciągniętych zobowiązań.  

III.  Uchwała budżetowa 2022 − aspekty merytoryczne i konstrukcja załączników. 

1. Omówienie zmian wprowadzonych w zakresie tytułów dłużnych tworzących państwowy  

i samorządowy dług publiczny. 

2. Omówienie zmian regulacji  dotyczących limitu zobowiązań określonych w uchwale 

budżetowej. 

3. Warunki zaciągnięcia zobowiązań przez j.s.t − opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

4. Elementy uchwały budżetowej – omówienie konstrukcji po zmianach. 

5. Pojęcia deficytu i nadwyżki budżetu j.s.t. źródła finansowania deficytu. 

6. Równoważenie części operacyjnej budżetu z uwzględnieniem przepisów ustawy COVID. 

7. Ograniczenie zadłużenia j.s.t. zmiany dotyczące wyznaczania indywidualnego wskaźnika 

zadłużenia. 

8. Zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie. 

9. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej. 

10. Możliwości pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

11. Źródła finansowania planowanego deficytu budżetu j.s.t. 

12. Opinia RIO o możliwości spłaty lub wykupu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań  

− procedura wydania. 

13. Ograniczenia do zaciągania zobowiązań finansowych wynikające z ustawy o finansach 

publicznych. 
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14. Poręczenia i gwarancje udzielane przez j.s.t. jako element zwiększający dług j.s.t. 

IV.  Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok i lata kolejne. 

1. Zasady dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie j.s.t. 

2. Zasady dokonywania zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich. 

3. Upoważnienia organu wykonawczego w zakresie zadań wieloletnich. 

4. Zaciąganie zobowiązań wieloletnich dotyczących umów związanych z zachowaniem 

ciągłości działania jednostki a obowiązujące orzecznictwo. 

5. Objaśnienie wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej a uzasadnienie do 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

6. Szczegółowość prezentowanych wartości wieloletnich.  

V. Przedstawienie wybranych metod analizy i oceny planowania wieloletniego- praktyczna analiza  

WPF. 

1. Planowanie dochodów bieżących, w tym zmian wartości w trakcie roku budżetowego kwot 

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 

2. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku, dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje. 

3. Planowanie wydatków bieżących, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

j.s.t. oraz wydatków planowanych do poniesienia na obsługę długu z uwzględnieniem 

wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, 3a  u.f.p. 

4. Analiza i metodologia obliczania wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań 

a dotyczących wydatków zaplanowanych na udzielenie poręczeń i gwarancji oraz obsługę  

długu j.s.t. 

5. Planowanie przychodów budżetu na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 

6. Planowanie kwot rozchodów budżetu z uwzględnieniem kwot ustawowych wyłączeń 

określonych w art. 243 ust. 3, 3a,3b u.f.p. 

7. Przedstawienie informacji dotyczących długu j.s.t, z uwzględnieniem informacji 

uzupełniających dotyczących kwot długu. 
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 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 22 października 2021 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
 ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

25 PAŹDZIERNIKA2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) –  UCHWAŁA BUDŻETOWA ,WPF 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ NA  

ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

 

 

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

 

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. 

z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

RAZEM: 


