Warszawa, 9 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum
Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają na
szkolenie pn. „WAŻNE ZMIANY W SAMORZĄDZIE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAW O
SAMORZĄDZIE GMINNYM, SAMORZĄDZIE POWIATOWYM I SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA”.
Termin spotkania to 14 lutego 2018 r., w godzinach 10-15. Spotkanie odbędzie się w Hotelu
Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, sala Malwa.
Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc luty. Koszt szkolenia
dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 349 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 7 lutego 2018 r. mailem:
szkolenia@frdl.org.pl, faxem pod numer fax.: 22 351 93 10, bądź przez formularz na stronie
www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze:
tel. (22) 351 93 26, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl.

Z poważaniem

Marcin Wielgus
Koordynator Forum Sekretarzy

PROGRAM SZKOLENIA
1. Założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
2. Wydłużenie kadencji organów samorządowych.
3. Podporządkowanie biura rady przewodniczącemu rady.
4. Obligatoryjne uregulowanie w odrębnej uchwale konsultacji z mieszkańcami.
5. Budżet obywatelski i obowiązki rady w tym zakresie.
6. Raport o stanie jednostki samorządowej i skutki jego nieprzyjęcia przez radę.
7. Zmiana formy głosowania radnych.
8. Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej obywateli.
9. Obligatoryjne powołanie komisji skarg, wniosków i petycji i określenie zasad jej działania statucie
jednostki samorządowej.
10. Obligatoryjne transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
oraz ich udostępniane.
11. Ustawowe ustalenie minimalnej liczny radnych chcących założyć klub oraz poszerzenie
uprawnień klubu.
12. Ustawowe uregulowanie interpelacji i zapytań radnych – nowe terminy i zasady.
13. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
14. Inne zmiany ustaw samorządowych.
15. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry
Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa
pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, oraz innych zagadnień
dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu
prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu
Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki
administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu
wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

KARTA ZGŁOSZENIA

„WAŻNE ZMIANY W SAMORZĄDZIE W ZWIĄZKU
Z NOWELIZACJĄ USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM,
SAMORZĄDZIE POWIATOWYM I SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA”
14 lutego 2018 r. 10:00-15:00
HOTEL GROMADA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2, sala MALWA

Instytucja (Dane do faktury) ........................................................................................
Adres (osoby spoza Forum)* .......................................................................................
NIP (osoby spoza Forum) * ..........................................................................................
Imię, nazwisko ............................................................................................................
Telefon (osoby spoza Forum) * ...................................................................................
e-mail (osoby spoza Forum) * .....................................................................................
Podpis Sekretarza

*- dane wypełniają jedynie osoby nie będące członkami forum

Zachęcamy do zgłoszenia poprzez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Potwierdzenie należy wysłać najpóźniej do 7 lutego 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail:
szkolenia@frdl.org.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

