
 

 
 

 
 

         Łódź, 3 lutego 2022 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa 

do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów 

i Prezydentów, która zaplanowana jest na 14 marca 2023. 

 

Przedmiotem spotkania będzie: 

1. Dyskusja dotycząca bieżących problemów JST. Finanse JST – aktualna sytuacja i wyzwania 

stojące przed samorządami. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika 

jednostki. 

2. Omówienie możliwości finansowania rozwiązań dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, 

wymiany doświadczeń, zarówno z zaproszonymi ekspertami prowadzącym spotkanie, 

jak i członkami Forum.  

Celem spotkania jest uzyskanie wielu istotnych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych 

w codziennej pracy Wójta, Burmistrza i Prezydenta. 

Podczas przewidzianej dyskusji moderowanej przez naszych ekspertów uzyskają Państwo 

odpowiedzi na pytania z zakresu praktycznego stosowania obowiązujących i aktualnych 

przepisów prawnych.  

 

Spotkanie będzie realizowane w formule hybrydowej – online za pośrednictwem aplikacji 

ZOOM lub stacjonarnie w Centrum Szkoleniowo FRDL w Łodzi. 

 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program.  

 

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Serdecznie zapraszamy do udziału 

w najbliższej sesji Forum! 

 

Z poważaniem, 

 

 
 

  

Katarzyna Marciniak - Mordel 
Zastęca Dyrektora 

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi 
 



 

 
 

 
 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  

14 marca 2023 r.  

 
09.30 – 10.00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa. 
 
10.00 – 10.10  Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników. 
 
10.10 – 11.00 Finanse JST – aktualna sytuacja i wyzwania stojące przed samorządami. 

Prowadzący: Prezes RIO w Łodzi. 
 
11.00 – 13.00 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika jednostki  

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady 
funkcjonowania. Nie dla wszystkich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów czy 
Starostów są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni 
odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich 
jednostek. W panelu podyskutujemy zatem o najczęstszych pułapkach 
finansów publicznych, grożących odpowiedzialnością za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Zastanowimy się też jak im 
przeciwdziałać. 

• Najczęściej popełniane błędy w JST związane z odpowiedzialnością za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych - charakterystyka czynów 
stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - istota, 
zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m.in. w zakresie: 
należności, zaciągania zobowiązań, dokonywania wydatków, dotacji, 
inwentaryzacji, sprawozdawczości. 

• Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające 
odpowiedzialność).. 

Prowadząca: Ekspert i wykładowca z zakresu finansów publicznych. 
 
13.00 – 13.20 Wskazanie oszczędności dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 

w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz ochrony wody i energii.  
 Prowadzący: Przedstawiciel Kingspan. 
 
13.20 - 14.00  Przerwa obiadowa 
 
14.00 – 15.30 Finansowanie rozwiązań dla JST. Inwestycje, projekty szansą na rozwój 

jednostek samorządu terytorialnego.  
 Prowadząca: Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku 

Gospodarstwa Krajowego.  
 
15.30   Zakończenie spotkania. 
  



 

 
 

 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów 

14 marca 2023 r. - 10:00-15:00 

ONLINE 
Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa 
prowadzona i realizowana na żywo za pomocą 
platformy Zoom.  
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 300 PLN i zostanie 
pokryty z Państwa opłat za miesiąc marzec 2023 r. 
Cena obejmuje: udział w spotkaniu online, 
możliwość konsultacji i rozmowy z prowadzącymi 
oraz uczestnikami, materiały w wersji 
elektronicznej. 

STACJONARNIE 
Centrum Szkoleniowo FRDL w Łodzi, Jaracza 74 Łódź  
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 300 PLN i 
zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc 
marzec 2023 r. 
Cena obejmuje: udział w spotkaniu stacjonarnym, 
możliwość konsultacji i rozmowy z prowadzącymi 
oraz uczestnikami, przerwy kawowe i lunch, 
materiały w wersji elektronicznej i papierowej. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, 
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź, telefon: 605 909 355, mail: biuro@frdl-lodz.pl    

Zgłaszam udział w szkoleniu w formule: Stacjonarnej ☐    On-line ☐ 

Nazwa i adres jednostki  

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu 
szkoleń FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora https://frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia: https://frdl-
lodz.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-prezydentow/organizacja-spotkan-2/najblizsze-spotkanie-1 

lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 8 marca 2023 r. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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