Nieskurzów Stary 12
27-552 Baćkowice
tel.
(15) 868 6161
505 797 698

IAR - Serwis
SZKOLENIE:

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY - FAKTY I MITY
Dodatki: wiejski i mieszkaniowy są korzystne dla gmin wiejskich i należy je bronić!
TERMINY, CZAS TRWANIA I MIEJSCA SZKOLEŃ:

podane na stronie internetowej www.iar.pl

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO (jst posiadających szkoły w obszarach wiejskich lub mieście do 5000 mieszkańców):
1. Wójtów, burmistrzów, starostów […],
2. Skarbników – Wydziałów Finansów i Analiz Budżetowych,
4. Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół,

3. Wydziałów Oświaty,
5. oraz innych.

CENA ZA SZKOLENIE:
- 225 zł za 1 zgłoszoną osobę, 400 zł za 2 osoby, 540 zł za 3 osoby, 660 zł za 4 osoby,
- opusty kumulują się dla całej jst: np. skarbnik + dyrektor ZEAS + dyrektor szkoły = 3 osoby.
- cena zawiera: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy oraz arkusz
kalkulacyjny Excel do kalkulacji korzyści wynikający z istnienia dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
SZKOLENIE POPROWADZI: DR BOGDAN STĘPIEŃ
Autor szeregu opracowań, w tym na temat subwencji oświatowej, analizy kosztów oświatowych, średnich
wynagrodzeń nauczycieli, subwencji wyrównawczej [oraz innych] - dostępne na stronie www.iar.pl.
CEL SZKOLENIA:
Wykazanie, że wbrew powszechnym i wszechobecnym mitom - dodatki wiejski i mieszkaniowy są korzystne dla
samorządów posiadających szkoły zlokalizowane w obszarach wiejskich oraz miastach do 5 000 mieszkańców.

PROGRAM SZKOLENIA:

Samorządowcy, przestańcie forsować likwidację dodatku wiejskiego
i mieszkaniowego, bo zrobicie swoim jst krzywdę finansową!
Zjawcie się na tym szkoleniu, zdobędziecie unikalną wiedzę.

1. Teoria:
−
Podstawa prawna.
−
Część subwencji oświatowej przewidziana na dodatek wiejski i mieszkaniowy.
−
Podstawy korzyści finansowych dla jst wynikające z istnienia dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2. Praktyka:

−
−
−

Prezentacja arkusza kalkulacyjnego dWiM do naliczania korzyści wynikających z istnienia dodatku
wiejskiego i mieszkaniowego. Każdy uczestnik dostanie tą aplikację w ramach kosztów szkolenia.
Kalkulacja korzyści finansowych jst - w oparciu o arkusz kalkulacyjny dWiM - wynikających z istnienia
dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla jednej lub dwóch - w zależności od możliwości czasowych losowo wybranych jst spośród uczestników szkolenia.
Każdy przedstawiciel jst powinien zabrać na szkolenie metryczkę subwencyjną na 2011 r. oraz mieć dane
na temat poniesionych wydatków na dodatek wiejski i mieszkaniowy za 2011 r. Dane te powinny być
przygotowane w następujący sposób: wydatki na dodatek wiejski nauczycieli szkół powiększone o ZUS
pracodawcy, wydatki na dodatek wiejski pozostałych nauczycieli powiększone o ZUS pracodawcy, wydatki
na dodatek mieszkaniowy nauczycieli szkół powiększone o ZUS pracodawcy i wydatki na dodatek
mieszkaniowy pozostałych nauczycieli powiększone o ZUS pracodawcy.

3. Dyskusja: Sesja pytań i indywidualne konsultacje.
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
1. Uczestnik szkolenia zrozumie, że dodatek wiejski i mieszkaniowy jest korzystny finansowo dla gmin
wiejskich i innych jst posiadających szkoły w obszarach wiejskich lub mieście do 5000 mieszkańców.
2. Nabycie prawa do bezpłatnego korzystania z aplikacji – arkusza kalkulacyjnego – dWiM.
Serdecznie zapraszamy

Zgłoszenie na w/w szkolenie oraz szczegóły na jego temat:
Tel.: (15) 868 6161
Faks: (41) 241 2363
505 797 698

iar@iar.pl

