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 Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 
 

DOTACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK  
 

- ORAZ ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2021 ROK  

Termin szkolenia:  
 

 

16 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK – INNE UCHWAŁY W 

ZAKRESIE POŻYTKU PUBLICZNEGO. 
 

II. KONKURS OFERT NA 2022 ROK I TRYB POZAKONKURSOWY – ZAKRES I ZASADY ZAWIERANIA 

UMÓW ZE ZLECENIOBIORCAMI. 
 

III. ROZLICZANIE DOTACJI ZA 2021 ROK PRZEZ DOTOWANE PODMIOTY I ZATWIERDZANIE 

SPRAWOZDAŃ PRZEZ SAMORZĄD – Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW EPIDEMICZNYCH. 
  

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA TREŚCI WZORÓW OFERT, UMOWY I SPRAWOZDAŃ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO – ZASADY ICH SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRZEZ SAMORZĄD. 
 

Adresaci szkolenia: 
 

1) Skarbnicy i sekretarze jednostek samorządu terytorialnego; 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów 

marszałkowskich – zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem oraz kontrolą dotacji pożytku publicznego. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK – INNE UCHWAŁY W 

ZAKRESIE POŻYTKU PUBLICZNEGO: 

1. Zakres i treść programów współpracy (roczny na 2022 i wieloletni) z organizacjami pozarządowymi - 

przedstawienie wzorów programów. 

2. Zasady przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów programów współpracy i ich 

uchwalania. 

3. Treść uchwały w sprawie sposobu konsultowania z radami pożytku lub organizacjami pozarządowymi 

projektów aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego. 

4. Uchwała w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania rad pożytku publicznego. 

5. Przedstawienie wzorów uchwał organów stanowiących JST dotyczących pożytku publicznego. 

6. Orzecznictwo wojewodów i sądów administracyjnych w zakresie uchwał dotyczących pożytku publicznego. 
 

II. KONKURS OFERT NA 2022 ROK I TRYB POZAKONKURSOWY – ZAKRES I ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 

ZE ZLECENIOBIORCAMI: 

1. Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji - wymagania stawiane im przez ustawę o pożytku 

publicznym. 

2. Definicja działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej - zasady ich 

sprawdzania przez samorząd w trakcie realizacji zadania.  

3. Zasady, procedura i terminy przeprowadzania otwartego konkursu ofert – przedstawienie wzorów 

dokumentacji konkursowej. 

4. Istotna rola ogłoszenia o konkursie – przedstawienie jego zakresu i możliwych wymagań stawianych 

oferentom. 

5. Tryb powoływania i działania komisji konkursowych – metody oceniania i punktowania ofert. 

6. Postępowanie po przeprowadzeniu konkursu – zatwierdzanie oceny komisji, ogłaszanie wyników konkursu.  
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 7. Terminy i zasady zawierania umów po konkursie - sposoby aktualizowania harmonogramu działań i 

kosztorysu ofertowego. 

8. Zasady określania w umowie możliwości przenoszenia kwot wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

kosztów – przedstawienie wzorów dodatkowych zapisów umowy. 

9. Aneksy do umowy dokonywane w trakcie realizacji zadania - dopuszczalny zakres zmian umowy. 

10. Przepisy epidemiczne stosowane przy zawieraniu i realizacji umów.  

11. Tryb zlecania zadań w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem konkursu ofert – przedstawienie 

wzoru uchwały/zarządzenia organu wykonawczego JST w tej sprawie. 

12. Warunki i procedura udzielania "małych dotacji" w trybie pozakonkursowym. 
 

III. ROZLICZANIE DOTACJI ZA 2021 ROK PRZEZ DOTOWANE PODMIOTY I ZATWIERDZANIE 

SPRAWOZDAŃ PRZEZ SAMORZĄD – Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW EPIDEMICZNYCH: 
 

1. Terminy i zasady składania sprawozdań przez organizacje realizujące zadania pożytku publicznego. 

2. Tryb postępowania ze sprawozdaniami niekompletnymi i nierzetelnie wypełnionymi. 

3. Postępowanie w razie niewykonania całości lub części zadania (brak rezultatu) oraz nieprzeznaczenia 

środków własnych organizacji na realizację zadania. 

4. Postępowanie w razie niezrealizowania danego działania i przeznaczenia dotacji na inne cele. 

5. Uznanie wydatków dotacyjnych, poniesionych na odwołane zadania w następstwie epidemii COVID-19 – na 

podstawie art. 15zzl ustawy o Tarczy Antykryzysowej. 

6. Prawo samorządu do przedłużenia terminu złożenia sprawozdania z realizacji zadania pożytku publicznego w 

czasie epidemii – zgodnie z ustawą o Tarczy Antykryzysowej. 

7. Zasady i terminy zatwierdzania sprawozdań przez JST. 
 

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA TREŚCI WZORÓW OFERT, UMOWY I SPRAWOZDAŃ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO – ZASADY ICH SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRZEZ SAMORZĄD: 

1. Zasady wypełniania, aktualizowania i oceniania oferty na realizację zadania konkursowego i 

pozakonkursowego – analiza wzorów ofert. 

2. Prawidłowa treść umowy o powierzenie i o wspieranie zadania pożytku publicznego – dopuszczalne zmiany 

ramowego wzoru umowy, które może wprowadzić samorząd. 

3. Szczegółowa analiza treści formularzy sprawozdań z realizacji zadań konkursowych i pozakonkursowych – 

zasady porównywania złożonych sprawozdań z zapisami umowy, oferty i ogłoszenia o konkursie. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.  
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie 

komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem, zarejestrowani Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne, wybrane aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i wojewodów, w zakresie 

szkolonego tematu; 

3) aktualne wzory:  

a) programów współpracy i pozostałych uchwał dotyczących pożytku publicznego, 

b) ogłoszenia o konkursie i pozostałych dokumentów konkursowych i pokonkursowych,  

c) wezwań w zakresie sprawozdań,  

d) zarządzenia i uchwały w sprawie zlecenia zadania w celu przeciwdziałania COVID-19,  

e) dodatkowych zapisów w zakresie przenoszenia kosztów i kontroli - we wzorze umowy –  

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych i oświatowych z zakresu m.in. dotacji pożytku publicznego i innych dotacji celowych, pomocy 
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 materialnej dla uczniów, dotacji oświatowych i podręcznikowych, dowożenia uczniów i dofinansowania kształcenia 

młodocianych oraz administrowania oświatą.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i dotacji 

oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 

 

Cena:  

320 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

uczestnictwie w szkoleniu on-line) 

 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje zgłoszeń - 

przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – podanego przy 

zgłoszeniu. 

 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 
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