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Szanowni Państwo
Przewodniczący Zarządu

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci

Skarbnicy JST

Kierownicy/Dyrektorzy jednostek budżetowych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że organizuje szkolenia dla Skarbników,

Głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych Urzędów, jednostek

budżetowych na temat "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok oraz nowe przepisy dotyczące rachunkowości
budżetowej obowiązujące od 2018 roku".

Szkolenia odbędą się w BESTWESTERN Grand Hotel, Kielce ul. H. Sienkiewicza 78, w następujących

terminach: 5 stycznia, 8 stycznia, 9 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:30

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami rachunkowości dotyczącymi

prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2017, omówienie

zasad wyceny składników aktywów i pasywów. Ponadto omówione zostaną przepisy nowego

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.", w tym zmiany wynikające ze

zmiany opisów kont w planie kont dla budżetów JST oraz jednostek budżetowych oraz samorządowych

zakładów budżetowych.

Ogólny koszt szkolenia w wysokości 150 zł od osoby, należy wpłacić na rachunek bankowy Izby

na podstawie wystawionego rachunku.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o niezwłoczne przesłanie załączonej "Karty
zgłoszenia" na adres RIO lub przesłanie faxem na numer 41-344-59-01 w terminie do 22 grudnia

2017 r. (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń).

Rezygnację ze szkolenia przyjmujemy pisemnie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Brak pisemnej rezygnacji w przypadku nieobecności lub rezygnacja dokonana po w/w terminie

powodują konieczność obciążenia jednostki rachunkiem wystawianym przez Izbę na kwotę 150 zł od

osoby.

Prosimy o czytelne wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i zaznaczenie wybranego terminu.

Niniejszym zwracam się prośbą o przekazanie informacji o organizowany
podległych jednostek.

1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w spra . rachunk wości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowyc , samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetów ch mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911).


