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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 R.  

 
TERMIN: 27 WRZEŚNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
DR RAFAŁ TRYKOZKO – Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, autor publikacji 

książkowych i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny finansów samorządu terytorialnego, w tym m.in. oraz komentarza do ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skierowanego wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Prawnik, praktyk, doświadczony 

wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Taxpress. 

 
 

KOSZT: 400 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe 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 kompleksowe przedstawienie i wyjaśnienie zasad funkcjonowania w 2021 r. funduszu 

sołeckiego, z uwzględnieniem problemów praktycznych oraz nowych zagadnień, jakie pojawiły się od 2021 r., w 

tym dotyczących obowiązywania stanu epidemii z powodu COVID-19 i wynikających ze zmian wprowadzonych w 

ustawie o samorządzie gminnym.  

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, tj. w szczególności 

wójtów i burmistrzów oraz ich zastępców, skarbników, sekretarzy, innych pracowników, którym 

powierzono obowiązki w zakresie funduszu sołeckiego. 

 
Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe zawierające m.in. wzory 
dokumentów niezbędnych dla wykonania przepisów ustawy o funduszu sołeckim. 
.  

 
PROGRAM SZKOLENIA: 

 
 

1. Zasady podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia i niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego. 

2. Zasady obliczania wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw z uwzględnieniem 

zmian wynikających z wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności. 

3. Przekazywanie sołtysom informacji o wysokości funduszu. 

4. Warunek uzyskania przez gminę zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu – 

informacja składana do wojewody. 

5. Zasady zwiększania funduszu sołeckiego ponad ustawowy poziom: 

6. Tryb podejmowania przez sołectwo decyzji w sprawie przeznaczenia środków funduszu: 
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−−−− szczególne rozwiązania dotyczące uchwalania wniosków w czasie epidemii COVID-19;  

−−−− na jakie cele (przedsięwzięcia) sołectwo może przeznaczyć środki funduszu – z 

uwzględnieniem problemu wprowadzenia pojęcia strategii rozwoju gminy do ustawy o 

samorządzie gminnym oraz aktualnego orzecznictwa; 

−−−− elementy wniosku sołectwa w sprawie wykorzystania środków funduszu; 

−−−− procedura weryfikacji prawidłowości wniosku (badanie wniosku przez wójta/burmistrza, 

tryb odwołania sołtysa do rady gminy, zakres kompetencji rady do odrzucenia wniosku na 

etapie uchwalania budżetu). 

7. Problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”. 

8. Zasady zmiany w roku budżetowym wniosków złożonych przez sołectwa: 

−−−− szczególne rozwiązania dotyczące zmian wniosków w czasie epidemii COVID-19;  

−−−− elementy wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków; 

−−−− elementy wniosku w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć; 

−−−− przesłanki formalne ważności wniosku w sprawie zmian; 

−−−− zakres związania organów gminy wnioskami w sprawie zmian; 

−−−− tryb zmian w uchwale budżetowej w związku z wpływem ważnych wniosków o zmianę 

przedsięwzięć lub ich zakresu wobec braku regulacji ustawowych;  

−−−− problem zmian przedsięwzięć już realizowanych lub zrealizowanych. 

9. Zasady realizacji funduszu sołeckiego. Dopuszczalna rola sołtysów w realizacji przedsięwzięć. 

10. Wniosek o zwrot części wydatków z budżetu państwa – co to są wydatki wykonane w ramach 

funduszu? Zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu. 

11. „Regulaminy funduszu sołeckiego” – czy jest to do czegoś potrzebne, a jeśli tak, to komu i do 

czego. 

12. Zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej i rachunkowości w zakresie funduszu sołeckiego. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 24 września 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:  

27 WRZEŚNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – FUNDUSZ SOŁECKI 2021 R. 
 

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: 


