OFERTA SZKOLENIA
ZAMKNIĘTEGO
VOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM BUDŻETOWEW JST
W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI PRAWNYCH

Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi z zakresu instytucji wotum zaufania oraz absolutorium dla organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Poznanie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy nt. zakresu
tematycznego raportu o stanie jednostki, przeprowadzenia debaty nad nim oraz udzielania wotum zaufania, a także
procedury prowadzącej do udzielania absolutorium budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny.
2. Szczególna rola i ranga działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnych organów stanowiących.
3. Charakter sesji absolutoryjnej;
 Raport o stanie gminy – debata, votum zaufania.
 Budżet, WPF wykonanie za rok poprzedni – dyskusja, głosowanie, absolutorium.
4. Istota absolutorium (harmonogram):
 absolutorium budżetowe – skwitowanie dla zarządu z wykonania budżetu,
 absolutorium – (udzielenie/nieudzielenie) z innych przyczyn niż wykonanie budżetu,
konsekwencje prawne i proceduralne oraz referendum w sprawie odwołania wójta.
5. Harmonogram działań organu stanowiącego i obowiązki organu wykonawczego w procedurze
absolutoryjnej.
6. Zasada dokonywania przez Komisję Rewizyjną oceny:
 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 sprawozdania z wykonania planu finansowego,
 informacji o stanie mienia.
7. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – tradycyjne, zdalne, korespondencyjne, (prawo do uzyskania
dodatkowej informacji i wyjaśnień, sprecyzowanie wniosku w sprawie udzielenia/ nieudzielenia
absolutorium, głosowanie, protokół z posiedzenia Komisji).
8. Sesja absolutoryjna (tradycyjna, zdalne, hybrydowa, korespondencyjna):
 porządek obrad sesji,
 raport o stanie gminy i debata,
 absolutorium budżetowe.
9. Charakter wniosku Komisji Rewizyjnej (czy rada ma obowiązek zgadzać się ze stanowiskiem Komisji, czy
ma prawo do odmiennego głosowania, jakie jest stanowisko RIO).
10. Zadania Komisji Rewizyjnej w procedurze związanej z referendum w sprawie odwołania wójta z innej
przyczyny niż nieudzielenia absolutorium.
11. Zarząd komisaryczny i program poprawy sytuacji gminy.
12. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i RIO nad uchwałami absolutoryjnymi (przykłady z orzecznictwa).

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 szkolenia
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.

Cena szkolenia stacjonarnego jest każdorazowo wyceniania przez koordynatora uwzględniająca wielkość
grupy i dobór trenera, koszty dojazdu.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1,
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.
Cena 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 elektronicznej,
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
• Konsultacje poszkoleniowe.
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.
Cena szkolenia on-line wynosi 2800 zł netto, zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków
publicznych (zwolnienie z art. 43,
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.
Cena szkolenia online 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 elektronicznej,
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
• Konsultacje poszkoleniowe.
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Silny - Koordynator szkoleń
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313

