
 
 

Opole, 16 września 2022 r. 

NA.III – 430-3/2022 

 

Panie, Panowie 

Skarbnicy 

jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gminnych i powiatowo-

gminnych  

województwa opolskiego 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Opolu organizuje w dniach 18-19 października 2022 r. dwudniowe coroczne szkolenie dla 

Skarbników nt.:  

Uchwalanie budżetów i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 r. 

oraz wybrane problemy w gospodarce finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. następujące tematy: 

 

1. Przygotowanie projektów uchwał budżetowych i wieloletnich prognoz 

finansowych w świetle wyników opiniowania regionalnej izby obrachunkowej.  

2. Omówienie aktualnych problemów w gospodarce finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego.  

3. Podatki i opłaty lokalne w uchwałach JST.  

4. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane 

zagadnienia.  

5. Aktualne zmiany w klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości.  

6. Omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas kontroli ze 

szczególnym uwzględnieniem dochodów z tytułu podatków.  

7. Inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa z perspektywy dyscypliny finansów 

publicznych.  

 



Wykłady poprowadzą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Pan 

Damian Grzelka.  

Szkolenie odbędzie się w Hotelu ARKAS w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 12.  

Rozpoczęcie w dniu 18 października br. o godz. 9.30, zakończenie w dniu 19 października br.  

o godz. 14.00. Dojazd we własnym zakresie.  

  

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać wyłącznie poprzez elektroniczny 

formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej: 

www.szkolenia.opole.rio.gov.pl – do wyczerpania liczby miejsc.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zdecyduje kolejność zgłoszeń. Noclegi 

zarezerwowano w pokojach dwuosobowych, istnieje jednak możliwość noclegu w pokoju 

jednoosobowym (ograniczona ilość - za dopłatą). Osoby, które zechcą skorzystać z takiej opcji 

proszę o informację mailową na adres: szkolenia@opole.rio.gov.pl 

Uwaga! 

Cena szkolenia obejmuje dwa elementy płatne odrębnie:  

1. usługa hotelowa płatna na rzecz Hotelu ARKAS (na podstawie faktury VAT): 

− 430 zł z noclegiem w pokoju dwuosobowym 

− 500 zł z noclegiem w pokoju jednoosobowym 

− 290 zł bez noclegu 

2. usługa szkoleniowa płatna na rzecz RIO w Opolu (na podstawie rachunku): 

− 300 zł.  

Cena usługi hotelowej może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.  

Wskazuję również, że do dnia 10 października br. można kierować na adres 

szkolenia@opole.rio.gov.pl pytania dotyczące zagadnień prezentowanych na szkoleniu.  

 W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie rachunku w formie elektronicznej, 

jednostki, które nie złożyły wcześniej oświadczeń, proszę o wypełnienie oświadczenia, 

podpisanie podpisem kwalifikowanym i przesłanie na adres ksiegowosc@opole.rio.gov.pl  

w terminie do 10 października br.  

 

 

                  Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
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