KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM
OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
które odbędzie się:
13 listopada 2018 r., w Bydgoszczy,
w godzinach 09:45 - 15.00
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, wjazd na parking od ulicy Mariana Langiewicza)
Tematyka spotkania:

„Subwencja i dotacje oświatowe pod kontrolą - sprawne zarządzanie procesem
dotowania, rozliczeń pomiędzy gminami i ewidencjonowania środków
przeznaczonych na kształcenie specjalne.”
Harmonogram
09.45

Powitanie uczestników, rozpoczęcie Forum

09.45 - 10.15

Cześć spraw bieżących, dyskusja

10.15 –
15.00

Cześć merytoryczną poprowadzi trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do
prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły,
wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu
oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza.
Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych
projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników
samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa
oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 1997 r. za szczególne zasługi dla oświaty i
wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2010-2015, trenerka
projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii
zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, a w latach 2016 i 2017 projektu „
Zarzadzanie oświatą w samorządach”. W październiku 2015 r. powołana przez Prezydenta RP w
skład Narodowej Rady Rozwoju uczestniczy w pracach sekcji „Edukacja, młode pokolenie i sport”
oraz w sekcji „ Samorząd”. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w
skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
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Sesja pierwsza
Ewidencja niepublicznych jednostek oświatowych podstawą dotowania.
1. Ewidencja niepublicznych jednostek oświatowych podstawą procesu dotowania:
a) ustalenie formy organizacyjno-prawnej organu prowadzącego i jego reprezentacji;
b) aktualność statutu podstawą kwalifikowalności wydatków;
c) aktualność wpisu do ewidencji, podstawą uprawnienia do przyznania dotacji;
d) wykreślenie z ewidencji utratą prawa do dotacji.
Decyzja administracyjne podstawą dotowania publicznych jednostek oświatowych.
1. Decyzja administracyjna wyrażająca zgodę na prowadzenie publicznej jednostki oświatowej
- podstawą prawa do dotacji (bez obowiązku składania wniosku).
2. Sprawdź aktualność decyzji administracyjnej zanim udzielisz dotacji.
Tryb udzielenia dotacji;
1. Prawidłowe ustalenie osób do kontaktów w związku z udzielaniem, rozliczaniem
i kontrolowaniem dotacji.
2. Udziel odpowiedzi na wniosek o dotację – wzór odpowiedzi.
3. Założenie teczki podmiotu dotowanego – wzór.
4. Podstawy prawne roszczeń podmiotu dotowanego i dotującego.
Rozliczenia finansowe między JST
1. Podstawy prawne do rozliczeń między JST mają charakter ustawowy - co to oznacza?
2. Dzieci za które przysługuje refundacja-jak ustalić.
3. Dokumentacja identyfikująca zobowiązanego- wzory druków.
4. Informacja do zobowiązanego i ustalenie trybu rozliczeń – wzór pisma.
5. Aktualizacja dotacji a rozliczenia między JST.
6. Czy możliwe są rozliczenia po zakończeniu roku budżetowego?
Sesja druga – Zarządzanie wypłacaną dotacją i subwencją oświatową?
1. Skutki prawne rocznego charakteru dotacji – o czym trzeba pamiętać?
2. Wypłata częściowa dotacji na podstawie miesięcznej informacji - czy wypłacamy dotację
na ucznia, który przyszedł po złożeniu informacji?
3. Postępowanie w przypadku dotowania tego samego ucznia w dwóch jednostkach -wzory
pism.
4. Terminy aktualizacji, w tym termin aktualizacji ustalony przez organ dotujący.
5. Wrześniowa aktualizacja PKD z uwzględnieniem uśrednienia liczby uczniów-przykłady.
6. W jakich obliczeniach uwzględniamy subwencję oświatową przekazaną na ucznia
odbywającego obowiązek przedszkolny?
7. Limity wyrównania dotacji zabezpieczającego podmiot dotowany i podmiot dotujący.
8. Postępowanie w przypadku wyrównania dotacji po aktualizacji – wzór pisma.
9. Zakres informacji ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej – wzory.
Sesja trzecia - Finansowanie organizacji kształcenia specjalnego w JST.
1. Art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jak go stosować w przypadku szkol
prowadzących klasy integracyjne?
2. Co trzeba wiedzieć o organizacji kształcenia specjalnego żeby trafnie kwalifikować wydatki
ponoszone na organizację kształcenia specjalnego?
3. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność wydatków ponoszonych na kształcenie
specjalne.
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Rozliczenia dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego - zapisy ustawowe i ich
niejasny skutek prawny.
ok.
13.00

Przerwa obiadowa

15.00

Podsumowanie i zamknięcie spotkania

Warunki udziału:
Dla Członków Forum opłacających składkę udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
Koszt udziału pozostałych Członków wynosi 279 zł.
Koszt uczestnictwa dla osób niezrzeszonych wynosi 345 zł.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz obiad.
Potwierdzenie obecności na karcie zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 6 listopada
faxem na numer: 52 321 18 92 lub mailem na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl
Rezygnacja możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie
Państwa 100% kosztów ogólnych

Z wyrazami szacunku,
Robert Żarkowski
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL
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KARTA ZGŁOSZENIA
Kujawsko-Pomorskie Forum Oświaty Samorządowej
13 listopada 2018 r., Bydgoszcz

Nazwa instytucji zgłaszającej: …………………………………………………………………………
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………
stanowisko: …………………………………………………………………………………………………….
telefon: …………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WYBRANĄ OPCJĘ:




uczestnictwo osoby zrzeszonej w Forum – składka
uczestnictwo osoby zrzeszonej w Forum – opłata za spotkanie
uczestnictwo osoby niezrzeszonej w Forum

Potwierdzenie obecności na karcie zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 6 listopada
faxem na numer: 52 321 18 92 lub mailem na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl

DANE DO FAKTURY (dotyczy osób niezrzeszonych):
Nazwa i adres instytucji zgłaszającej:
…………....................………………………………………………….……….………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: …………..................………………………………

miejscowość: ............................ dn.: ..............................r.

podpis…………………….…………..

Brak pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu na minimum 2 dni przed terminem spowoduje obciążenie
Państwa 100% kosztów ogólnych (dotyczy osób niezrzeszonych).
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INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie uczestnictwa w Kujawsko-Pomorskim Forum Oświaty Samorządowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem:
info@bydgoszcz-frdl.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach wynikających z
funkcjonowania Forum i uczestniczenia w pracach Forum Oświaty, w tym informowania o
zebraniach w ramach Forum oraz o działalności Forum, na podstawie zgody w oparciu o art.
6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres
funkcjonowania Forum, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie
w tym celu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: info@bydgoszcz-frdl.pl
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest
dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia
umowy, ale jest warunkiem członkostwa w Forum.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w
deklaracji członkostwa w Forum Oświaty Samorządowej, przez Administratora - Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w
celach wynikających z funkcjonowania Forum i uczestniczenia w pracach Forum, w tym
informowania o zebraniach w ramach Forum oraz o działalności Forum.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz
publikacji mojego wizerunku na stronie www. bydgoszcz-frdl.pl przez Administratora Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680
Warszawa, w celu dokumentacji i informowania o działalności Forum Oświaty Samorządowej

Data i podpis …………………………………………………………..…….
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