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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem w dniu 24 stycznia 2018 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje dodatkowe szkolenie nt.: 

 

 

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych  
i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok.  

Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin.  

 
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, pracowników służb finansowych JST oraz księgowych 

jednostek organizacyjnych JST. 
 

 

Szkolenie prowadzić będą: Lucyna Kuśnierz (z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń  

-Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie) i Krystyna Gąsiorek (starszy specjalista - Wydział Informacji, 

Analiz i Szkoleń -  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie). 
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 

godzina rozpoczęcia - 9.30. 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 

9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2018 roku wyłącznie 
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 
Ilość miejsc ograniczona. 
 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15. 

 
 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 

 
 

 

 

 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/


 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych  
i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok. 

Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, pracowników służb finansowych JST oraz księgowych 

jednostek organizacyjnych JST. 
 

 

Termin: 24 stycznia 2018 r.     

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzące: Lucyna Kuśnierz, Krystyna Gąsiorek 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.  

 
UWAGA! 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2018 roku wyłącznie 
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 
 

 
PROGRAM 

 

I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego  

i samorządowych osób prawnych 

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,  

w tym m.in.: 

 zasady wykazywania depozytów w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał. 

 prawidłowe wykazywanie należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków 
oraz najmu i dzierżawy nieruchomości w Rb-N. 

 prawidłowe wykazywanie danych w „kredytach i pożyczkach”. 

 zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ. 
3. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych 

 

II. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego 
1. Sprawozdawczość budżetowa za rok 2017 ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące 

błędy w poszczególnych wzorach sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-
34S, Rb-PDP, Rb-ST w tym m.in. 

 wykazywanie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu 
terytorialnego z tytułu podatków i opłat oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego  
w podatku dochodowym od osób prawnych; 

 wykazywanie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

2. Wykazywanie danych w sprawozdaniach budżetowych i ich powiązanie, m.in.:  

 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami należne budżetowi państwa; 

 zaangażowanie, zobowiązania a plan; 

 dotacje przedmiotowe i celowe na inwestycje, a sprawozdanie samorządowego zakładu 
budżetowego. 

3. Czy występuje zgodność danych prezentowanych w różnych rodzajach sprawozdań np. w sprawozdaniu 
Rb-27S z danymi w sprawozdaniu Rb-N czy też dane w Rb-NDS a sprawozdanie Rb-Z. 

 

III. Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego  
i podatku leśnego (omówienie ogólnych zasad i terminów sporządzania sprawozdania podatkowego 

składanego po raz pierwszy w roku 2018). 
 

IV. Pytania i konsultacje indywidualne 
 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/

