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INTERESUJĄCE SZKOLENIE: 

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli 

dotacji oświatowych na rok 2018 
 

 

 

Szkolenie wyjaśni  nową sytuację prawną JST i  beneficjentów dotacji  

oświatowej powstającą od dnia 1.01.2018 roku.  

Szczególne miejsce przypadnie omówieniu zmian w zakresie dotacj i  

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

ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.  
 

Odbiorcy: 

 Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych; 

 Pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje 

oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu 

 Skarbnicy Gmin i Skarbnicy Powiatów 

 Zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni 

Szczególnie zapraszamy przedstawicieli oświaty niepublicznej 

 Organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu;  

 Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących 

szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów 

 

Wykładowca:  

Wojciech Lachiewicz 

 

administratywista, od 1990 r. szkoli  administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych 

i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe).  

Jest autorem licznych publikacji, w tym piętnastu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej 

samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r.  

Współautor książek o dotacjach oświatowych z 2013 r., 2015 r. i 2017 r.: Dotacje oświatowe, Ch.Beck oraz z 2017 r. 

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ch.Beck. 
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INTERESUJĄCE SZKOLENIE: 

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych na rok 2018 

 

Termin: 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek)  

Godz. 10:00 – 14:00 

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWE EUROPROFES 

40-095 Katowice, ul. Stawowa 10 

(5  m in  od Dworca PKP)  

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 
certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia. 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Dotychczasowa systematyka prawa regulującego dotacje oświatowe: ustawa o systemie oświaty po 

nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa finansowego (budżetowego). Regulacja 

prawna od dnia 1.09.2017 r. Nowa regulacja od 1.01.2018 r. 

2. Ustalanie wysokości dotacji oraz aktualizacja podstawy obliczanej od kwot części oświatowej 

subwencji ogólnej. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia objętego rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

3. Obliczania podstawowej kwoty dotacji (PKD) na ucznia (dziecko, wychowanka). Kwota wydatków z 

udziałem środków UE. Wydatki bieżące samorządowej szkoły (przedszkola) działających w zespole 

oświatowym. 

4. Zasady aktualizacji PKD w trakcie 2018 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji PKD. Aktualizacja: 

„w szczególnie uzasadnionym przypadku”. Maksymalne progi dla dopłat i potrąceń po aktualizacji 

5. PKD na ucznia klasy zniesionego gimnazjów i ucznia przekształconej szkoły zawodowej. 

6. Wskaźnik zwiększający dotację dla szkół. Ustalenie wskaźnika od początku roku 2018. 

7. Ustalanie PKD z najbliższej gminy lub z najbliższego powiatu. 

8. Statystyczna liczba uczniów i jej aktualizacja (zasady zaokrąglania wyników). 

9. Ustalanie faktycznej liczby uczniów w jednostce dotowanej. 
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10. Zakres danych podawanych przez JST w BIP. 

11. Jednorazowa dotacja za świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

12. Termin przekazania należnej części dotacji i konsekwencje jego niedochowania. 

13. Potrzeba podjęcia nowej uchwały dotacyjnej obowiązującej od 1.01.2018 r. Czy w nowych 

uchwałach należy powtarzać ustawowe podstawy dotacji oświatowych? (Wzór uchwały) 

14. Możliwość wprowadzenia własnych wskaźników procentowych dla ustawowej podstawy dotacji 

(Uchwała o zwiększeniu podstawy dotacji - przykłady). 

15. Przesłanki wstrzymania wypłat dotacji według nowych przepisów. 

16. Przeznaczenie dotacji oświatowej oraz zwrot dotacji do budżetu JST. Rozliczanie kwot na kształcenie 

specjalne. Rozliczanie dotacji wydatkami na wynagrodzenia. 

17. Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych od 2018 roku. 

18. Podsumowanie – dodatkowe pytania i odpowiedzi. 

 

 

WARUNKI UCZESTNCTWA W SZKOLENIU 

 Przesłanie zgłoszenia – karty zgłoszenia – faks : (32) 241 47 19, e-mail: 
daria.jasinska@auditconsulting.pl  lub poprzez rejestrację na stronie internetowej w zakładce szkolenia 
ht tp ://www.aud i t consu l t i ng . p l/szko len ia/  - nie później niż do dnia 25 stycznia 2018 r.  

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380,00 zł za jedną osobę, w przypadku zgłoszenia co najmniej 
trzech osób z danej jednostki koszt uczestnictwa za jedną osobę wyniesie 300,00 zł (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: 664 422 405 

albo pod adresem e-mail: daria.jasinska@auditconsulting.pl 

 

mailto:daria.jasinska@auditconsulting.pl
http://www.auditconsulting.pl/szkolenia/
http://www.auditconsulting.pl/
mailto:daria.jasinska@auditconsulting.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Temat:   Zasady udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych na rok 2018 

 

Termin:   29 STYCZNIA 2018,  godz. 10:00-14:00 

 

Miejsce:  CENTRUM SZKOLENIOWE EUROPROFES  

  UL .  STAWOWA 10,  KATOWICE  

 

Koszt:  380 ,00  z ł  za  jedną  o sobę ,  w  p r zypadku  zg ło s zen ia  co  na jmn i e j  t r ze ch  o sób  
z  dane j  j edno s t k i  ko s z t  u c ze s t n i c twa  za  j edną  o sobę  wyn i e s i e  300 ,00  z ł  
( podane  ceny  są  cenam i  b r u t t o ) .  

 

Lp. Imię i nazwisko  

(WIELKIE LITERY) 

Stanowisko Adres e-mail 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Dane do faktury VAT:  .................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Tel. kontaktowy:  ............................................................................................................................................................................................................ 

Adres-email:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Audit Consulting Municipal Sp. z o.o., dla potrzeb zgłoszonego szkolenia, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002.101.926 j.t. z późn. zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 

o szkoleniach i usługach firmy Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane 

wyżej adresy e-mail. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

 

……………………………………………… 

Pieczęć i  podpis osoby  zgłaszającej 


