
Szkolenie przeznaczone jest dla: 

- Pracowników wydziałów oświaty (edukacji) JST, 

- Skarbników, 

- Kontrolerów i audytorów wewnętrznych. 

Wojciech Lachiewicz 

– członek Kolegium RIO w Krakowie, 

wykładowca akademicki, autor wielu publikacji 

z zakresu finansów publicznych i prawa 

oświatowego 

 

 

PRAKTYCZNE PROBLEMY DOTACJI OŚWIATOWYCH W ROKU 2017R. 

ORAZ  

NOWE ZASADY USTALANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH NA ROK 2018R. 
  

Szkolenie wyjaśni aktualne problemy związane z dotacją oświatową 

wypłacaną od 1 stycznia 2017 r., obliczaniem jej wysokości, aktualizacją 

kwot na ucznia(w tym aktualizacją październikową). Przedmiotem 

szkolenia będą również liczne problemy związane z wydatkowaniem 

dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz z windykacją zwrotu 

dotacji. Szczególne miejsce przypadnie omówieniu zmian w zakresie 

dotacji oświatowych, w tym obliczania ich wysokości, jakie w roku 2018 

przyniesie uchwalenie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
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Uczestnikom szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, lunch, przerwy 
kawowe oraz certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia.



PROGRAM SZKOLENIA 

 Dotychczasowa systematyka prawa regulującego dotacje oświatowe: ustawa                        

o systemie oświaty po nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa 

finansowego (budżetowego). Regulacja prawna od dnia 1 września 2017 r.                                  

i od 1.01.2018 r. 

 Ustalanie wysokości dotacji obliczanej od kwot części oświatowej subwencji ogólnej. 

Dotacja na niepełnosprawnego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym. 

 Obliczania podstawowej kwoty dotacji na ucznia. Wydatki bieżące z użyciem 

środków UE. Wydatki z tytułu wspólnej obsługi. Wydatki bieżące szkoły 

(przedszkola) działającej w zespole oświatowym. 

 Zasady aktualizacji PKD w trakcie 2017 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji 

PKD. Poprawa błędów aktualizacji. 

 PKD na ucznia klasy zniesionego gimnazjów i ucznia przekształconej szkoły 

zawodowej. 

 Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych. 

 Dotacja oświatowa od 1 stycznia 2018 r. według nowej ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych – podobieństwa i różnice z regulacją dotychczasową. 

 Ustalanie liczby uczniów w jednostce dotowanej. 

 Potrzeba dostosowania uchwały dotacyjnej do nowych przepisów obowiązujących                    

od 1.09.2017 r. i od 1.01.2018 r. 

 Wstrzymanie wypłaty dotacji według nowej ustawy. 

 Przeznaczenie dotacji oświatowej oraz zwrot dotacji do budżetu JST. 

 Podsumowanie – dodatkowe pytania i odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI UCZESTNCTWA W SZKOLENIU 

 Przesłanie zgłoszenia wg załączonego wzoru - faks : (32) 241 47 19,  pocztą  lub 
e-mail: daria.jasinska@auditconsulting.pl  albo poprzez rejestrację na stronie 
internetowej w zakładce szkolenia http://www.auditconsulting.pl/szkolenia/ - nie później 
niż do dnia 17.11.2017r. 

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 380 PLN za jedną osobę, w przypadku zgłoszenia  
co najmniej trzech osób z danej jednostki koszt uczestnictwa za jedną osobę wyniesie            
300 PLN.  (podane ceny są cenami brutto) 

 Za uczestnictwo w szkoleniu wystawione zostaną faktury VAT z siedmiodniowym terminem 
płatności (od dnia szkolenia), które uczestnicy otrzymają na szkoleniu.  

 Należność należy przelać na rachunek:   

Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. 
ul. Zgrzebnioka 58 , Chorzów 41-500 
BZ WBK : nr rachunku: 06 1090 1258 0000 0001 1532 7009            

 Rezygnacji można dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia. 

 Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.auditconsulting.pl                                         
lub telefonicznie pod numerami: 664 422 407 albo pod adresem e-mail: 
daria.jasinska@auditconsulting.pl 
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