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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 17 listopada 2022 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 

organizuje szkolenie ONLINE nt.: 

 

Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego – warsztaty 

 
Szkolenie prowadzić będzie Pan Jarosław Kotowski – Członek Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy do 15 listopada  2022 roku wyłącznie 

poprzez formularz zgłoszeniowy online dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl - 

liczba miejsc ograniczona. W portalu proszę o podanie adresu mailowego, na który zostanie 

przesłany link do szkolenia online oraz danych do wystawienia rachunku. 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 160 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 

53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie 

płatności.  

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia oraz informacje organizacyjne i techniczne.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. 500 689 590 

 

 

 

 

 
 Z poważaniem  
 

Prezes Izby  
Ryszard Zajączkowski 

 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/
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Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 
warsztaty 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE 

 

Termin: 17 listopada 2022 r.       

Szkolenie ONLINE 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzący: Pan Jarosław Kotowski 

Koszt uczestnictwa: 160 zł/os 

UWAGA! 
• Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 15 listopada 2022 roku wyłącznie 

poprzez formularz zgłoszeniowy online dostępny pod adresem:  

 www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 

• Podczas zgłoszenia uczestnictwa należy podać adres mailowy, na który zostanie przesłany link do 

szkolenia.  

• 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie przesłany 

link do rejestracji uczestnika na platformie ClickMeeting (w razie braku otrzymania potwierdzenia 

rejestracji uczestnika na platformie ClickMeeting prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod numerem 

tel. (68) 329 19 26). 

• W dniu szkolenia uczestnik loguje się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu 

(komputer, tablet lub smartfon).  

• Podczas trwania szkolenia widoczna będzie osoba prowadząca, możliwe będzie zadawanie pytań na 

czacie.  

• Materiały szkoleniowe będą dostępne do pobrania w dniu szkolenia z platformy ClickMeeting.  

• Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia. 

• Rejestracja w portalu na dany termin oznacza potwierdzenie uczestnictwa i będzie podstawą do 

wystawienia rachunku. 

 

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione: 

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy). 

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej). 

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza 

wersja), Linux, Chrome OS. 

• Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie 

z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge 

(Chromium), Yandex lub Opera. 

  

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


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
 

Szkolenie 
 

Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego – warsztaty 

 
PROGRAM SZKOLENIA  

 
1. Dotacja jako niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publicznoprawnym

  
a. pojęcie rozliczenia dotacji 
b. rozliczanie dotacji a kary umowne 
c. terminy zwrotu dotacji 
d. naliczanie odsetek 
e. różnice w podejściu do rozliczenia dotacji celowych i podmiotowych 
f. wydanie decyzji o zwrocie dotacji czy wchodzenie w spory sądowe 
g. zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności 

publicznoprawnych z tytułu dotacji 
h. postępowanie w sytuacji zmiany formy prawnej lub likwidacji podmiotu dotowanego, 

które mogą mieć wpływ na rozliczanie dotacji  
i. skutki prawne zaniechania rozliczenia dotacji po stronie organu udzielającego dotacji 

z budżetu j.s.t.  
2. Zasady rozliczania dotacji udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
a. rozliczenie zadania czy tylko dotacji? 
b. kwalifikowanie kosztów 
c. udział własny w całkowitym koszcie zadania 
d. przenoszenie pomiędzy pozycjami kosztorysu 
e. niewykonanie wkładu własnego finansowego i jego skutki 
f. skutki wcześniejszego rozwiązania umowy i rozliczenie dotacji 
g. nieprawidłowości  w rozliczeniach  
h. zaniechanie rozliczenia 
i. dokonanie powtórnego rozliczenia czy to ma sens i kiedy? 
j. rozliczanie dotacji ze względu na rezultaty, a przepisy Covidowe obowiązujące 

w 2022 roku 
3. Rozliczanie dotacji udzielanych na zadania w zakresie ochrony zabytków 

a. czego dowiemy się z uchwały generalnej o dotowaniu zabytków 
b. co wynika z umowy z beneficjentem 
c. jakich dokumentów oczekujemy przy rozliczeniu 
d. jak uniknąć błędów przy rozliczeniu 

4. Dotacje udzielane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  
a. ustawowe cele wykorzystania dotacji podmiotowej  
b. specyfika dotacji podmiotowej i jej wpływ na rozliczenie 
c. jak rozliczać i kontrolować ponoszone z dotacji wydatki w sytuacji braku umowy 

z beneficjentem 
d. co kontrolować i jak rozliczać oraz czy dochodzić zwrotu dotacji podmiotowej 
e. wydatki na dowożenie uczniów do placówek oświatowych czy mogą być ponoszone 

z dotacji  
f. problemy w rozliczaniu i zwrocie dotacji podmiotowej 
g. nowy obowiązek  wynikający z art. 106a ustawy Prawo oświatowe 

5. Dotacja na żłobki i kluby dziecięce i jej rozliczanie 
a. czego dowiemy się z uchwały organu stanowiącego o dotowaniu żłobków i klubów 

dziecięcych  
b. charakter dotacji i sposób jej rozliczenia 
c. koszty i ich ponoszenie 
d. zwroty i dochodzenie kwot dotacji do budżetu j.s.t. 



6. Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska 
a. charakter prawny dotacji 
b. upoważnienia wynikające z uchwały organu stanowiącego 
c. co powinniśmy uregulować w umowie 
d. refundacja wydatków czy dotacja na zadanie publiczne? 
e. jak rozliczać dotacje z budżetu j.s.t. i jakich błędów unikać 
f. dochodzenie zwrotu dotacji - decyzja administracyjna czy droga sądowa?  
g. skutki nieprawidłowego rozliczenia dotacji 

7. Dotacje udzielane dla podmiotów leczniczych  
a. charakter prawny dotacji  
b. cele na jakie możliwe jest udzielenie dotacji z budżetu j.s.t. dla podmiotów leczniczych  
c. udzielenie i przekazanie oraz  rozliczenie dotacji – terminy, zasady   
d. specyfika umowy i jej odrębna regulacja w ustawie o działalności leczniczej  
e. współczynnik prawny dopuszczalności przekazania dotacji  - kiedy ma zastosowanie 

i  jakie są wyjątki  ustawowe 
8. Dotacje dla OSP na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych  

a. charakter prawny dotacji  
b. dotacje a ponoszenie bezpośrednich wydatków z budżetu j.s.t. na rzecz OSP 
c. obowiązek zawierania przez gminy umów z OSP a ponoszenie wydatków z budżetów 

na ich cele statutowe 
d. podejmowanie przez gminy uchwał w zakresie dotowania OSP  

9. Zlecanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego 
i edukacji prawnej  

a. zlecanie zadań organizacjom pozarządowym - warunki formalne 
b. wybór ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej  
c. zawieranie umów i ich kontrola 
d. sytuacje obligatoryjnego niezawierania umów lub ich wypowiadania organizacjom 

pozarządowym  
e. projektowane zmiany w ustawie  
f. zlecanie zadań z zakresu edukacji prawnej  

10. Dotacje dla spółek wodnych  
a. zakres upoważnienia ustawowego przewidziany do uregulowania w uchwale organu 

stanowiącego 
b. zasady i tryb postępowania 
c. cele i wykorzystanie dotacji 
d. rozliczenie dotacji i kontrola jej wykorzystania 

11. Dotacje dla uczelni wyższych   
a. zadania objęte zakresem dotowania 
b. planowanie dotacji w budżecie j.s.t.  
c. umowa dotacyjna 
d. kontrola i rozliczenie dotacji  

12. Dotowanie sportu  
a. upoważnienie wynikające z art. 27 ustawy o sporcie dla organu stanowiącego j.s.t.  
b. cel publiczny z zakresu sportu, który planuje osiągnąć jednostka samorządu 

terytorialnego  
c. przekazanie środków i umowa dotacyjna 
d. zwrot dotacji i jej rozliczenie 
e. pożytek publiczny w relacji do art. 27 ustawy o sporcie  

13. Podsumowanie – odpowiedzi na pytania uczestników  

 

 


