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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 
od godz. 

8.30  
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/ SERWIS KAWOWY* 

godz. 9.00 OTWARCIE SZKOLENIA 

9.00-14.00 

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących 

działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem 

nowych rozdziałów, m.in.: 

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, 

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, 

60019 Płatne parkowanie, 

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, 

60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, 

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. 

2. Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”. 

3. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność 

stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie w roku 2022. 

4. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m.in.  

• dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 

paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”, 

• utworzenie nowych paragrafów, m.in.: 

„218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”, 

„609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19”, 

„610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. 

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:  

• odsetki 090, 091, 092, 

• wpływy z różnych opłat 069 a 097, 

• inne m.in.: 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669. 

6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.: 

• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606, 

• oprogramowania 430 a 421, 443, 424, 

• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409, 

• nagród konkursowych 419 a 304, 

• opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443, 

• świadczeń 311 a 302, 

• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442, 

• ekspertyz 439, 

• tłumaczeń 438, 

• usług między jst 433, 

• energii 426, 

• usług zdrowotnych 428 a 430, 

• szkoleń 455, 470 i 430, 

• opłat komorniczych 461 a 443, 

• remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605. 

7. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, 

szczególnie w zakresie wydatków. 

8. Pytania. 

godz. 14.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD 
*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 

http://www.bzura.pl/

