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Warszawa, 22 marca 2021 r. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Centrum Mazowsze  
zapraszam Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Przewodniczących Rad 
Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. w  godzinach 12:00 – 16:00 a tematem 
będą „Wotum zaufania i absolutorium jako odrębne instrumenty kontroli nad organem 
wykonawczym”. 

W 2021 roku po raz trzeci organy wykonawcze są zobowiązane do przygotowania i 
przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej, zaś rady gmin i powiatów debatować 
będą nad nim z udziałem mieszkańców. Na spotkaniu Forum poddane analizie zostaną 
elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum 
zaufania, jak również konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania z uwzględnieniem 
rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. 
Również procedura absolutoryjna wywołuje pewne problemy natury prawnej i faktycznej, wobec 
czego zasadne wydaje się też jej omówienie w celu uniknięcia błędów oraz ingerencji 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Spotkanie odbędzie się w formule on-line. Platforma, na której się odbędzie jest dostępna 
bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Udział pozwoli zapoznać się z tematem 
prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie a także wymienić się 
doświadczeniami z innymi uczestnikami spotkania. 

Uczestnictwo wiąże się z opłatą w kwocie 180 zł netto dla członków Forum Przewodniczących 
Rad lub 240 zł netto dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia prosimy przesyłać  mailowo na 
adres: szkolenia@frdl.org.pl lub za pośrednictwem naszej strony internetowej 
www.frdl.mazowsze.pl. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu pod numerem 533 849 116, e-
mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl 

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu. 

 

Z poważaniem, 

 
Piotr Kubiak 
Koordynator Forum Przewodniczących Rad

http://www.frdl.mazowsze.pl/
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PROGRAM SZKOLENIA 

Wotum zaufania i absolutorium jako odrębne instrumenty kontroli nad organem wykonawczym 

 

I. Procedura wotum zaufania 
1. Termin i procedura przedstawienia raportu. 
2. Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem. 
3. Debata nad raportem: 

a) termin, 
b) udział radnych, 
c) udział mieszkańców. 

4. Wotum zaufania dla organu wykonawczego: 
a) treść uchwały, 
b) uzasadnienie uchwały, 
c) procedowanie. 

5. Skutki nieudzielenia wotum zaufania: 
a) referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego w gminie, 
b) wniosek o odwołanie zarządu w powiecie. 

6. Wpływ uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania na procedurę absolutoryjną. 
7. Pytania i odpowiedzi. 
II. Procedura absolutoryjna 
1. Absolutorium i zasady jego udzielania. 
2. Podstawy prawne działalności komisji rewizyjnej. 
3. Wybór i skład komisji rewizyjnej. 
4. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej. 
5. Uchwała absolutoryjna i zasady jej podejmowania. 
6. Skutki nieudzielania absolutorium. 
7. Nadzór nad procedurą absolutoryjną – rola regionalnej izby obrachunkowej. 
8. Wybrane aktualne orzecznictwo. 
9. 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, etyki pracownika 
samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej 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. 
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Jak dołączyć do Forum Przewodniczących Rad? 
 

Celem funkcjonowania Forum jest budowanie współpracy pomiędzy Przewodniczącymi Rad gmin, 
miast i powiatów województwa mazowieckiego oraz integrację środowiska samorządowego w 
ramach cyklicznych spotkań. Członkostwo w Forum daje możliwość wymiany doświadczeń, 
poszerzania wiedzy i sprzyja tworzeniu serdecznych i przyjacielskich więzi. 

Członkowie Forum spotykają na cyklicznych, organizowanych co dwa miesiące spotkaniach o 
charakterze szkoleniowo-konsultacyjnym. Każdy uczestnik Forum ma prawo proponowania 
zagadnień merytorycznych oraz tematów szkoleń realizowanych w ramach spotkań. Członkowie 
mogą wybierać i być wybieranymi do władz Forum. Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, w 
każdej chwili można do niego przystąpić lub z niego wystąpić. 

Opłata za uczestniczenie w spotkaniach Forum Przewodniczących Rad wynosi 180 zł dla członków 
Forum oraz 240 zł dla uczestników spoza Forum. 
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem do Forum, prosimy o kontakt: 

Piotr Kubiak - Koordynator Forum Przewodniczących Rad 
tel. 533 849 116 e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Forum Przewodniczących Rad:  Wotum zaufania i absolutorium jako odrębne 
instrumenty kontroli nad organem wykonawczym  

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
13 maja 2021 r. Szkolenie w godzinach 12:00-16:00 

  

Cena: 180 PLN netto/os. dla członków Forum. 240 PLN netto/os. dla pozostałych 
uczestników. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze 
środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
tel. 533 849 116, fax: (42) 288 12 86  
szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej      ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora szkolenia@frdl.org.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
szkolenia@frdl.org.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 11 maja 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:szkolenia@frdl.org.pl

