Panie/Panowie
Skarbnicy Województwa, Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Forum Skarbników JST Województwa Lubelskiego
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarte spotkanie w ramach Lubelskiego Forum Skarbników, które
odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku w Hotelu Victoria przy ulicy Narutowicza 58/60 w Lublinie.
Tematem przewodnim spotkania będzie:

Zarządzanie zdolnością kredytową JST.
Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku?
Planując finansowanie inwestycji Skarbnicy łączą potrzeby, które wydają się nieograniczone z
ograniczonymi zasobami pieniężnymi. Jeśli finansowanie inwestycji odbywa się w części z kredytu to
naturalne są obawy o to, czy nie jest jego za dużo. Na spotkaniu Skarbnicy otrzymają przygotowany
indywidualnie raport o każdym samorządzie w zakresie zdolności kredytowej. Na indywidualnym
spotkaniu można będzie przedyskutować kondycję finansową każdej z jednostek.
1. Zagadnienia wstępne - czym się różni praca księgowego od dyrektora finansowego?
2. Jak wyliczyć ile inwestycji może zrealizować JST. Od czego to zależy?
3. Kluczowe czynniki kształtujące wiarygodność kredytową JST - jak dostać najtańszy kredyt?
4. Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia od 01.01.2019 roku i ich wpływ na finanse JST
5. Analiza wybranych JST – raport dla każdego skarbnika
Mariusz Gołaszewski
=> Ekspert i praktyk rynku kapitałowego z ponad 15-letnim stażem, w szczególności w
zakresie finansowania długu samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte
na stanowiskach managerskich i w zarządach firm finansowych i bankowości. Jest
współzałożycielem pierwszego w Polsce banku sektora publicznego Dexia Kommunalkredit
Bank Polska S.A.,
=> Prowadził szkolenia dla skarbników organizowane przez Regionalne Izby
Obrachunkowe (m.in. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie,
łódzkie, podlaskie, śląskie, lubuskie), FRDL (podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie,
świętokrzyskie, pomorskie) i wykłady na uczelni wyższej z zarządzania finansami i
długiem jst (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), autor artykułów w piśmie „Wspólnota”,
=> Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację
PRMIA oraz dyplom ACCA. Ekspert w dziedzinie Zarządzania Ryzykiem,
=> Zrealizował dla jst i spółek komunalnych ponad 300 projektów pozyskiwania
finansowania poprzez emisję obligacji, kredyty, wykupy wierzytelności i inne.
=> Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu
rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.
=> Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań
dla jst w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem.

Z wyrazami szacunku,
Anna Jagiełło, Krajowy Koordynator FRDL ds. działalności forów
Natalia Gmurkowska, Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej

KARTA ZGŁOSZENIOWA
udziału w spotkaniu otwartym w ramach
Forum Skarbników Województwa Lubelskiego
Zarządzanie zdolnością kredytową JST.
Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku?

Temat spotkania:

Termin spotkania: 7 lutego 2019 r.
Początek spotkania o godzinie 10:00.
Miejsce spotkania: Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
Niniejszym potwierdzam udział w bezpłatnym spotkaniu w ramach Forum Skarbników w dniu 7 lutego 2019 r.
Imię i nazwisko uczestnika:

Funkcja:

Nazwa reprezentowanej jednostki samorządowej:

Telefon kontaktowy:

Członkostwo w Lubelskim Forum Skarbników przed 2019 r.
(prosimy zaznaczyć odpowiedź poprzez skreślenie
prawidłowej)

TAK

NIE

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb sprawozdawczych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny
Ośrodek w Lublinie oraz wyrażam zgodę, aby Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wprowadziła dane na temat mojej instytucji do swojej
bazy danych celem poszukiwania partnerów oraz informowania mnie o realizowanych działaniach.

…………………………………
podpis uczestnika

…………………………………
podpis osoby upoważnionej do delegowania

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY do dnia 4 lutego 2019 r.
LICZNA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Zgłoszenia prosimy przesłać e- ailem na adres:
szkolenia@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: 81 532 84 65
Udział w spotkaniu obejmuje materiały oraz przerwę kawową.
W przypadku wystąpienia okoliczności, które spowoduję brak możliwości udziału Państwa w spotkaniu, bardzo prosimy
o zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu w ciągu 3 dni przed terminem, co umożliwi osobom z listy rezerwowej
wzięcie udziału bezpłatnym spotkaniu.

