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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
zaprasza na szkolenie zamknięte:

Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez
sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu
sołeckim oraz specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji
Cele szkolenia: Głównym celem szkolenia będzie przybliżenie zasad funkcjonowania i finansowania funduszu
sołeckiego również w okresie pandemii poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu
sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania
funduszem sołeckim i możliwości dokonywania zmian we wnioskach. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań
wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady
tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania
rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.
Program szkolenia:
1. Sołtys i sołectwo.
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego i możliwości podejmowania uchwał.
4. Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego i możliwości dokonywania zmian przyjętych do
realizacji zadań.
5. 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.
6. Ustawowe terminy dot.: Funduszu sołeckiego w świetle specustawy koronawirusowej.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego –
proponowane zmiany.

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 szkolenie
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.
Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i 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 papierowej i elektronicznej,
 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
 Konsultacje poszkoleniowe.
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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.
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