
Seminarium – finanse i rachunkowość – proponowane tematy prac  

Obszary tematyczne: 
• gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i UE 
• inwestycje jednostek sektora finansów publicznych 
• rozwój lokalny i regionalny 

 
Proponowane tematy prac: 

1. Źródła dochodów i ich przeznaczenie w gminie… 
2. Rola podatków i opłat w zasilaniu budżetu gminy… 
3. Zrównoważenie dochodów i wydatków w gminie… 
4. Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie… 
5. Finansowe i pozafinansowe aspekty współpracy międzynarodowej w gminie… 
6. Absorpcja funduszy unijnych w gminie… 
7. Samodzielność finansowa gminy… 
8. Perspektywiczna ocena sytuacji finansowej gminy… 
9. Finansowanie zadań powiatu … w zakresie oświaty 
10. Zróżnicowanie dochodów i wydatków budżetowych w gminach powiatu… 
11. Zróżnicowanie poziomu zadłużenia w gminach powiatu… 
12. Determinanty dochodów budżetowych gmin powiatu… 
13. Kondycja finansowa gmin powiatu… 
14. Zamożność gmin powiatu… na tle województwa i kraju 
15. Działalność/Polityka inwestycyjna gminy… 
16. Strategie/Priorytety inwestycyjne gmin powiatu… 
17. Wieloletnie planowanie inwestycyjne w gminie… 
18. Źródła finansowania inwestycji komunalnych w gminie… 
19. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację inwestycji w gminie… 
20. Rola funduszy UE w finansowaniu inwestycji w gminie… 
21. Potrzeby inwestycyjne w gminie… 
22. Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury technicznej w gminie… 
23. Zagospodarowanie infrastrukturalne gmin powiatu… 
24. Znacznie inwestycji komunalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy… 
25. Wpływ inwestycji komunalnych na rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu… 
26. Znaczenie inwestycji komunalnych dla warunków życia mieszkańców gminy… 
27. Wpływ członkostwa w UE na rozwój gminy… 
28. Wpływ Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego na rozwój gminy… 
29. Wpływ autostrady A2 na rozwój gminy… 
30. Wpływ KWB „Konin” w Kleczewie S.A. na rozwój gminy… 
31. Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju gminy… 
32. Stymulowanie rozwoju gospodarczego w gminie… 
33. Świadczenie usług publicznych na terenie gminy… 
34. Planowanie strategiczne w gminie… 
35. Diagnoza i prognoza rozwoju miasta/gminy… 
36. Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie gmin powiatu… 
37. Potencjał społeczno-gospodarczy gmin powiatu… 
38. Dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin powiatu… 
39. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu… 
40. Wpływ przestępczości na rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu… 
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