OFERTA SZKOLENIA
ZAMKNIĘTEGO
FUNDUSZ SOŁECKI. NARZĘDZIE BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI
ZADAŃ PRZEZ SOŁECTWA, W ŚWIETLE AKTUALNYCH
UNORMOWAŃ USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM ORAZ
SPECUSTAWY KORONAWIRUSOWEJ I JEJ NOWELIZACJI
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Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady
gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z
funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu
sołeckiego.
Omówione zostaną również zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów (uchwał
i preliminarza kosztów), szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków
funduszu sołeckiego.

Sołtys i sołectwo. Statut gminy i statut sołectwa -zasady stosowania ich regulacji.
Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
Procedury organizacji zebrania wiejskiego i możliwości podejmowania uchwał.
Formy uchwał w sprawie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.
Analiza złożonych przez sołectwa wniosków pod kątem spełniania przez nie wymogów ustawy.
Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego i możliwości dokonywania zmian
przyjętych do realizacji zadań.
Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
Zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć
i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.
Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu
sołeckiego.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line.
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne?
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenia
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.
Cena szkolenia stacjonarnego jest każdorazowo wyceniania przez koordynatora uwzględniająca wielkość
grupy i dobór trenera, koszty dojazdu.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1,
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.

Cena obejmuje:
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego,
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera,
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
• Konsultacje poszkoleniowe.
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy).
Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i
słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie
Państwa monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego.
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat.
Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową,
(Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również
słuchawki z mikrofonem lub głośniki.
Cena szkolenia on-line wynosi 2800 zł netto, zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków
publicznych (zwolnienie z art. 43,
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.
Cena szkolenia online obejmuje:
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego,
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera,
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
• Konsultacje poszkoleniowe.
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Silny - Koordynator szkoleń
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313

