
 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 

 
 

 
Zielona Góra, 2014-10-…… 

RIO.II.1422.19.2014 
 

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

 
 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniach 28 października i 29 października 2014 r. (termin do wyboru) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla Skarbników i służb finansowych 

JST nt.: Projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2015 rok i lata 

następne. 

 

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia: 

 

1. Opracowanie projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie WPF oraz tryb ich 

uchwalania: 

 zmiany przepisów w zakresie gospodarki finansowej mających wpływ na budżet 2015r. 

 zaciąganie zobowiązań i ich wpływ na zachowanie relacji z art. 242-244 ustawy o finansach 

publicznych (nowa perspektywa finansowa UE ), 

 zachowanie spójności WPF z budżetem i jej dostosowanie do nowych wymogów, 

 program naprawczy w JST oraz raport o stanie gospodarki finansowej. 

2. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia określony w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych w roku 

2015 i w latach następnych (maksymalny dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań, analiza ryzyka). 

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST po zmianach związanych  ze zmianą  rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 26 sierpnia 2014r. poz. 1127). 

4. Wyniki kontroli gospodarki finansowej JST – omówienie najczęściej występujących 

nieprawidłowości. 

 
  

Szkolenie prowadzić będą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (Kolegium Izby, 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej). 
 

Szkolenie (w obu terminach) odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 95 zł/os. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 

RIO w Zielonej Górze do dnia 23 października 2014 r. fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
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Z poważaniem  

Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajaczkowski 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 
Projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2015 rok  

Termin (do wyboru):    □ 28października  2014r.       □ 29 października  2014r. 

 
 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                           

  
 

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

………………………………………………… 
(zgłaszający) 


