
 
 
 
 
 

           

Łódź, 20 lutego 2023 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum 

Skarbników zaprasza Państwa do udziału w kwietniowej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, 

która zaplanowana jest na 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00 - 14.30. 

 

Kwietniowe spotkanie będzie zatytułowanie: Wiosenny jarmark rozmaitości w zakresie 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych,  

• Podczas sesji Forum omówimy najbardziej aktualne i problematyczne zagadnienia z zakresu 

gospodarki finansowej i majątkowej JST  

Prowadzącą spotkanie będzie praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony 

szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu 

ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - 

przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie 

specjalistycznej. 

 

Gościem spotkania będą przedstawiciele Baku Gospodarstwa Krajowego z prezentacją: 

Fundusze dopłat do mieszkań komunalnych i socjalnych. 

 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z Ekspertami prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem 

spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej 

pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania w zakresie tematu omawianego podczas 

spotkania.  

 

Spotkanie będzie realizowane w formule stacjonarnej w sali szkoleniowej FRDL CS w Łodzi. Poniżej 

prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 6 kwietnia 2023 

r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową biuro@frdl-lodz.pl Zgłoszonym uczestnikom 

w wiadomości zwrotnej prześlemy informacje organizacyjne dotyczące spotkania. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału najbliższej sesji Forum! 

 

Z poważaniem, 

 

 Katarzyna Marciniak – Mordel 
 Zastępca Dyrektora  

FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi 
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Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników  

Wiosenny jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych 

14 kwietnia 2023 r. 10.00 - 14.30 

 

• Celem sesji forum jest omówienie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników 

ale również przedyskutowanie różnych problematycznych tematów gospodarki finansowej 

i majątkowej JST zaproponowanych przez członków Forum Skarbników. 

 

Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia: 

1. Deficyt budżetowy, problemy z płynnością finansową i wskaźnikami w WPF - jak sobie radzić? 

2. System Monitorowania Usług Publicznych i inne problematyczne obszary klasyfikacji 

budżetowej. 

3. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej, na co zwrócić uwagę. 

4. Problemy ewidencyjne  w trakcie  i po sprzedaży węgla. 

5. Inne bieżące sprawy. 

 

Prowadząca:  

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie 

finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz 

jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla 

ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej. 

 

 

Wystąpienie specjalne dla Forum Skarbników:  

Fundusze dopłat do mieszkań komunalnych i socjalnych. 

Prowadzący: Dyrektura Biura Funduszu Dopłat w Departamencie Finansowania Mieszkalnictwa, 

Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Skarbników nt.  

Wiosenny jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego i jej jednostek podległych 

14 kwietnia 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

 
 
 
 

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74. 
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 185 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc kwiecień 2023 r. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 
90-242 Łódź; tel. (42) 307 32 38, fax: (42) 288 12 86 biuro@frdl-lodz.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

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

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 6 kwietnia 2023 r. 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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