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Panie i Panowie 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin 
Starostowie Powiatów 
Marszałek Województwa Lubuskiego 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
 Informujemy, że w dniu 17 października 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
organizuje szkolenie nt.: 
 

 
Źródła finansowania inwestycji dla samorządów. 

Finansowanie perspektywy UE 2014-2020 (finansowanie wkładu własnego) 
 
Szkolenie prowadzić będzie Mariusz Gołaszewski – specjalista i praktyk w zakresie opracowywania 
rozwiązań dla JST w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem, rynku kapitałowego, finansowania długu 
samorządowego oraz zarządzania ryzykami (w tym ryzykiem stopy procentowej, płynności i operacyjnym). 

 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 
godzina rozpoczęcia - 9.30. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 
RIO w Zielonej Górze do dnia 14 października 2014 r. fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 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.  
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 10; 329 19 19. 
 
 
 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
 

Szkolenie  
 

Źródła finansowania inwestycji dla samorządów. 
Finansowanie perspektywy UE 2014-2020 (finansowanie wkładu własnego) 

 
Termin: 17 października 2014 r.     
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 
Godzina rozpoczęcia: 9.30 
Prowadzące: Mariusz Gołaszewski 
Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.  
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem)  
do RIO w Zielonej Górze do dnia 14 października 2014 r.: fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 

PROGRAM 
 

1. Wprowadzenie – źródła finansowania inwestycji dla samorządów 
2. Ograniczenia w zadłużaniu się obowiązujące samorząd od 2014 roku art.243 ufp - konstrukcja 

wskaźnika)  
3. Jak sfinansować inwestycje za pomocą: 

a. kredytu – wady i zalety 
b. emisji obligacji – wady i zalety 
c. leasingu zwrotnego – wady i zalety 
d. forfaitingu (wykupu wierzytelności) – wady i zalety 
e. konstrukcji ESCO (odmiany PPP dla projektów energooszczędnych)  

            – wady i zalety 
4. Wyłączenia z nowego wskaźnika związane z finansowaniem inwestycji unijnych 

a. ogólna konstrukcja wyłączeń 
b. różnice w korzyściach z wyłączeń przy zastosowaniu kredytów i obligacji 

5. Realizacja i finansowanie inwestycji w spółkach komunalnych 
a. spółka komunalna a zakład budżetowy  
b. finansowanie inwestycji przez spółki komunalne – główne uwarunkowania 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 
Źródła finansowania inwestycji dla samorządów. 
Finansowanie perspektywy UE 2014-2020 (finansowanie wkładu własnego 
 
 
Termin:  17 października 2014 r.   
 
 
………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

………………………………………………… 
(zgłaszający) 


