Szanowna Pani Przewodnicząca Rady/ Szanowny Pan Przewodniczący Rady,
W imieniu Pani Krystyny Kościńskiej – Przewodniczącej Forum Przewodniczących Rad
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Szczecinie mam zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny

ZJAZD PRZEWODNICZĄCYCH RAD WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO,
który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 r. w hotelu Pałac w Rymaniu ul. Koszalińska 2
(www.hotelryman.pl). W ramach Zjazdu przewidujemy następujący program:

PROGRAM
18 maja – piątek:

19 maja– sobota:

od godziny 12.30 przyjazd i zakwaterowanie
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.30 Otwarcie Zjazdu
14.30 – 18.00 Szkolenie: Standardy działania rad
gmin i powiatów w świetle zmian w kodeksie
wyborczym i ustawach samorządowych w 2018
I. Zmiany w ordynacji wyborczej oraz
ustawach samorządowych w 2018 r.
związanych z wyborami:
1.
Informacja i edukacja wyborcza.
2.
Mężowie zaufania i obserwatorzy.
3.
Praca komisji obwodowych. Urzędnicy
wyborczy.
4.
Protesty wyborcze i kontrola
wykonywana przez wyborców.
5.
Karty wyborcze i kryteria ważności głosu.
6.
Informowanie o wynikach wyborów.
7.
Standardy lokalu wyborczego.
II. Zmiany w ustawach samorządowych w
2018r.:
1.
Konsultacje społeczne.
2.
Komisje rady i kluby radnych –
uprawnienia.
3.
Organizacja techniczna obrad i ich
dokumentowanie.
4.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
5.
Zadania Biura Rady w świetle
ustawowych obowiązków
przewodniczącego, radnych, w tym
członków poszczególnych komisji radny.

8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 13.30
III. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady
gminy (miasta, powiatu).
IV. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11.02.2018r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów
publicznych
(Dz.U.2018.130)
zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie
gminnym z dniem 31 stycznia 2018r.
1.
obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i
petycji oraz określenia zasad i trybu jej działania;
2.
zasady tworzenia klubu radnych;
3.
zasady i tryb składania interpelacji i zapytań
przez radnych oraz zasady i tryb udzielania na nie
odpowiedzi;
4.
zasady składania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej;
5.
zasady przeprowadzania głosowań jawnych;
6.
zasady jawności obrad organów stanowiących;
7.
tryb rozpatrywania inicjatyw uchwałodawczych
klubu radnych;
8.
indywidualne uprawnienia kontrolne radnych;
9.
zasady udziału mieszkańców i radnych w
debatach na sesjach nad raportem o stanie
gminy, powiatu, województwa;
10. zasady wyznaczania przewodniczącego komisji
rewizyjnej w samorządzie województwa

19.00 – Uroczysta kolacja

13.30 – Lunch i zakończenie Zjazdu

Prowadząca: Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert
w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), członek Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal); w przeszłości: przewodnicząca rady gminy,
przewodnicząca komisji rewizyjnej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w
Warszawie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

Cena za szkolenie wynosi 550 zł/osoby. Cena bez noclegu 450 zł/osoby. Cena obejmuje:
szkolenie, wyżywienie, zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2-osobowe), materiały
szkoleniowe. W przypadku rezerwacji pokoju 1-osobowego dopłata wynosi 60 zł.
Z wyrazami szacunku
Anna Łączkowska
Koordynator ds. szkoleń
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl 725-302-312

_____________________________________________________________________________________________________

Prosimy o wypełnienie i przesłanie niniejszej karty faksem (91 487-85-22) lub skan e-mailem
na adres centrum@frdl.szczecin.pl najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
Pełna nazwa instytucji delegującej
Dane do wystawienia FV
Nabywca

Odbiorca

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Nr NIP Nabywcy
zgłasza uczestnictwo następującej osoby w szkoleniu Standardy działania rad gmin i
powiatów w świetle zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018r.
w ramach

Zjazdu Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego
które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 r.
1............................................................................................................................ .......................................................
imię i nazwisko

tel. kontaktowy

e-mail

Proszę o rezerwację noclegu

Tak

Nie

Proszę o rezerwację pokoju jednoosobowego z dopłatą

Tak

Nie

Oświadczamy, że powyższe szkolenie jest szkoleniem podnoszącym kwalifikacje zawodowe radnych jst
oraz zostanie całkowicie sfinansowane ze środków publicznych.
Odpowiedniej wpłaty na konto dokonamy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

..............................................................
podpis i pieczątka delegującego

