
 

 

KOMPETENCJE I ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
 

 

Przedstawimy i wyjaśnimy podstawowe zagadnienia związane z kompetencjami i realizacją zadań kontrolnych przez 
komisję rewizyjną, ze szczególnym uwzględnieniem trybów pracy oraz istoty działania komisji rewizyjnej. Proponowane 
spotkanie przyczyni się również do usystematyzowania zasad i trybów prowadzenia kontroli w ramach komisji 
rewizyjnej, szczególnie w zakresie badania sprawozdania z wykonania budżetu i raportu o stanie jednostki, sporządzania 
opinii w tym zakresie, procedury absolutoryjnej i wotum zaufania. Problematyka ta zostanie omówiona w perspektywie 
przepisów regulujących poszczególne obszary, które mogą być przedmiotem kontroli ze strony komisji rewizyjnej (np. 
dotowanie OSP, zamówienia publiczne, fundusz sołecki, dotowanie klubów sportowych itd. 
 

1. Zasada jawności działania j.s.t.  
2. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki. 
3. Przewodniczący rady - status prawny i jego rola. 
4. Zadania KR, zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące JST. 
5. Status prawno-organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu). 
6. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy. 
7. Organizacja pracy komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu). 
8. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy, (powiatu). 
9. Regulamin komisji rewizyjnej. 
10. Plan pracy komisji rewizyjnej. 
11. Zasady przeprowadzania kontroli; Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady 

gminy(powiatu). 
12. Zasady sporządzania protokołu kontroli. 
13. Wnioski i zalecenia. 
14. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące JST. 
15. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) oraz zarządu 

powiatu. 
16. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) 

absolutorium wójtowi, (burmistrzowi, prezydentowi), oraz zarządowi powiatu. 
17. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie wotum zaufania. 
18. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium. 
19. Skutki prawne nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium i wotum zaufania. 

 

 

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 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. 
 

OFERTA SZKOLENIA 
ZAMKNIĘTEGO  



 

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 3200 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 
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