REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2016-10-14
RIO.II.1422.23.2016

Sz. P.
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
Marszałek Województwa Lubuskiego
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 7 listopada 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
organizuje szkolenie nt.:

Zlecanie zadań publicznych i rozliczanie dotacji
po zmianie przepisów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – tryb podstawowy i uproszczony
Szkolenie prowadzić będzie: Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze.
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 4 listopada 2016 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; 329 19 19.
Z poważaniem
Prezes Izby
(-) Ryszard Zajaczkowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE
Szkolenie

Zlecanie zadań publicznych i rozliczanie dotacji
po zmianie przepisów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – tryb podstawowy i uproszczony

Termin:

7 listopada 2016 r.

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13)
Godzina rozpoczęcia: 9.30
Prowadzący: Jarosław Kotowski
Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.

UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 4 listopada 2016 roku wyłącznie
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

PROGRAM
1.

Kiedy stosować ofertę w trybie uproszczonym?

2.

Elementy oferty uproszczonej w relacji do wzoru umowy

3.

Kontrola realizacji zadania w trybie uproszczonym – czym się kierować jak prowadzić kontrolę

4.

Rozliczenie dotacji w trybie uproszczonym – zasady i terminy rozliczenia

5.

Zastosowanie przepisów dotychczasowych „starych” – kiedy znajdzie zastosowanie

6.

Oferta i elementy oferty wspólnej w trybie otwartego konkursu ofert – omówienie

7.

Kalkulacja przewidywanych kosztów – omówienie

8.

Rodzaje kosztów i ich znaczenie dla prawidłowej kalkulacji dotowanego zadania

9.

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania w relacji do kosztów finansowych
i niefinansowych

10. Harmonogram realizacji zadania publicznego w tym w okresie dłuższym jak 1 rok budżetowy
11. Kalkulacja kosztów i przypisanie kosztów stronom realizującym zadanie
12. Oferta w ramach regrantingu i oferta wspólna – omówienie
13. Umowa omówienie elementów składowych – nowe podejście do wzoru umowy
14. Sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji zadania omówienie
15. Kontrola i rozliczanie zadań publicznych według postanowień nowych wzorów umów i sprawozdań
16. Wnioski - podsumowanie

