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Od: BIURO RADY MIASTA
Wysłano: 4 kwietnia 2013 12:51 BRM ......................•..............•..•...
Do.
Temat:

Dłubak Rafał
FW: KONTROLA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACHSAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO...
TEL.18042013B.docZałączniki:

From: Gardynik Justyna
Sent: Thursday, April 04, 2013 12:36 PM
To: Solska-Kuchciak Elżbieta; BIURO RADY MIASTA
Subject: PD: KONTROLA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO...

Od: OKSTim. Waleriana Pańki
Wysłane: 4 kwietnia 2013 09:50
Do: Gardynik Justyna
Temat: KONTROLAWEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACHSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO...
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KONTROLA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH ,
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM SZCZEGOLNA
ROLA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ORAZ RADY

POWIATU PRZY UDZIELANIU ABSOLUTORIUM
ORGANOM WYKONAWCZYM

Szkolenie adresowane jest do: radnych gmin i powiatów (głównie członków komisji rewizyjnych) oraz pracowników
urzędów gmin i powiatów, którzy w zakresie swoich obowiązków mają przypisane zadania z zakresu obsługi rady i
komisji rewizyjnej.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym samorządowej kontroli wewnętrznej,
w szczególności wykonywanej przez organy stanowiące gmin
i powiatów, w tym obowiązującą procedurą absolutoryjną, a także uporządkowanie posiadanej w tym zakresie wiedzy
przez jego uczestników.

Zależy nam, aby uczestnicy tego seminarium odczuli, że są dobrze przygotowani do wypełniania swych statutowych
obowiązków, a także poznali nowe przepisy ustawowe i nowe procedury, jakimi powinni się posługiwać dla
prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań wynikających
z mandatu społecznego zaufania.

PROGRAM:
I. Zagadnienia ogólne:
1. Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego,
2. Nadzór państwowy w jednostkach samorządu terytorialnego.
II. Organizacja samorządowej kontroli wewnętrznej:
1. Kształt i rola kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
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2. Kontrola wewnętrzna sprawowana przez organy wykonawcze jst,
3. Zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące jst,
4. Kryteria oceny stosowane w samorządowej kontroli wewnętrznej.
III. Status prawno - organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu):
1. Podstawa prawna działania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
2. Zadania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
3. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy,
4. Organizacja prac komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
5. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
6. Zasady działania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
7. Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy (powiatu).
IV. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absołutorlum dla wójta (burmistrza, prezydenta), oraz zarządu
powiatu: - '.' . -, ' ..
1. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
2. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
3. Przesłanki formalne i merytoryczne przy konstruowaniu wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium,'
4. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nleudziefenla)
absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta), oraz zarządu powiatu.
5. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium.
6. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta),
7. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium dla zarządu powiatu.
V. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia.

W załączniku znajduje się program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia.
Zapraszamy na naszą stronę wwwJrdl.katowice.pl oraz na FACEBOOK
Pozdrawiam .
Barbara Tylki
koordynator ds szkoleń
btvlki@frdl.katowice.pl
Ośrodek Kształcenia Samorządu TerytorialnegÓJm. W. Pańki
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
tel. 032 2598673 wew.31

W związku z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.
1204), w przypadku jeśli nie będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji na temat naszych szkoleń,
zwracamy się z prośbą o wysłanie maiła zwrotnego z informacją w tytule"NIE".

"""ejII RI:łI'IIj.IiłW~
;;;."....;;._..;.;Im~A Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Mariacka 1,40-014,Katowice 032 2598673, 032253-84-09,
szkolenia@frdl.katowice.pl, www.frdl.katowice.pl

Zarzadzanie Twoimi subskrypc1ami i kontem
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Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, telJfax 032 259 86 73, 032 253-84-09,

e-mali: szkolenia@frdl.katowice.pl; www.frdl.katowice.pl

Szkolenie, 18 kwietnia 2013 r.

KONTROLA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, W TYM SZCZEGÓLNA ROLA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY ORAZ RADY POWIATU
PRZY UDZIELANIU ABSOLUTORIUM ORGANOM WYKONAWCZYM
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Szkolenię adresowane jest do: radnych gmin i powiatów; (głównie członków komisji rewizyjnych)
oraz pracowników urzędów gmin i powiatów, którzy w zakresie swoich obowiązków mają przypisane
zadania z zakresu obsługi rady i komisji rewizyjnej.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym samorządowej
kontroli wewnętrznej, w szczególności wykonywanej przez organy stanowiące gmin
i powiatów, w tym obowiązującą procedurą absolutoryjną, a także uporządkowanie posiadanej
w tym zakresie wiedzy przez jego uczestników.

Zależy nam, aby uczestnicy tego seminarium odczuli, że są dobrze przygotowani do wypełniania
swych statutowych obowiązków, a także poznali nowe przepisy ustawowe i nowe procedury,
jakimi powinni się posługiwać dla prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań wynikających
z mandatu społecznego zaufania.

PROGRAM:
I. Zagadnienia ogólne:
1. Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego,
2. Nadzór państwowy w jednostkach samorządu terytorialnego.
II. Organizacja samorządowej kontroli wewnętrznej:
1. Kształt i rola kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
2. Kontrola wewnętrzna sprawowana przez organy wykonawcze jst,
3. Zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące jst,
4. Kryteria oceny stosowane w samorządowej kontroli wewnętrznej.
III. Status prawno - organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu):
1. Podstawa prawna działania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
2. Zadania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
3. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy,
4. Organizacja prac komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
5. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
6. Zasady działania komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu),
7. Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy (powiatu).
IV. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium dla wójta (burmistrza,
prezydenta), oraz zarządu powiatu:
1. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
2. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
3. Przesłanki formalne i merytoryczne przy konstruowaniu wniosku o udzielenie (nieudzielenie)

absolutorium,
4. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie

udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta), oraz zarządu powiatu.
5. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium,



6. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta),
7. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium dla zarządu powiatu.
V. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia.

Prowadzący: Józef Burkat - Specjalista w zakresie prawa finansów publicznych, kontroli wewnętrznej
i audytu, Radny Rady Miasta Krakowa w kadencjach II-IV w tym człowiek komisji rewizyjnej.

Miejsce: Katowice, siedziba Ośrodka, ul. Mańacka 1 (II piętro).
Termin: 18 kwietnia 2013 r.;g6dz. 10.00 - 15.00. .
Koszt: 289 zł zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena
obejmuje materiały szkoleniowe, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
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Rabat 10% dla członków Sląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Renatą Bąk
pod nr tel. 032/253-63-77, 259-86-73 nr wew.21 lub e-mailem:rbak@frdl.katowice.pl

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać maiłem lub faxem do 16 kwietnia 2013 r.

-----------------------------------------------------------------, ,

Karta zgłoszenia - kod szkolenia: 16/B/13/BIT

Nazwa Nabywcy (dane do FVAT): .

ulica, nr: miejscowośćlkod pocztowy .

NIP: : Tel. .

1 .
imięi nazwisko, (wypełnićdrukowanymi) wydziaVstanowisko

2 .
imięi nazwisko,(wypełnićdrukowanymi) wydziaVstanowisko

UWAGAI Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ówkształceniem zawodowymfinansowanym
w całości lub co najmnilij 7~% ze środków publicznych.
(właściwe zaznaczyć) A /Iffi§

podpis

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkoleń najpóźniej na trzy dni przed terminem jest
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za te szkolenia. Należność nalety płacić przelewem przed lub po szkoleniu (na
przelewie prosimy podać nazwę szkolenia lub jego numer). Nr rachunku: BPH 68-10600076-0000321000197618


