REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2017-02-24
RIO.II.1422.06.2017

Sz. P.
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
organizuje szkolenie nt.:

Fundusz Sołecki w 2017 roku
(aspekty praktyczne i orzecznictwo)
Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO Zielona Góra).
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13);
godzina rozpoczęcia - 09.30.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042
9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 14 marca 2017 roku wyłącznie
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona.
W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących
problematyki szkolenia (e-mail: wias@zielonagora.rio.gov.pl).
W załączeniu przekazujemy program szkolenia.
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19.

Z poważaniem
Prezes Izby
(-) Ryszard Zajączkowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE
Szkolenie

Fundusz Sołecki w 2017 roku
(aspekty praktyczne i )
Termin: 17 marca 2017 r.
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13)
Godzina rozpoczęcia: 09.30
Prowadzący: Jarosław Kotowski
Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.
UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 14 marca 2017 roku wyłącznie
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

PROGRAM
1.

Charakter przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – uwarunkowania prawne
i ograniczenia

2.

Termin podjęcia uchwały o wyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki i skutek tej uchwały
w świetle orzecznictwa sądowego

3.

Uchwalenie wniosku przez sołectwo wraz z prezentacją przykładowych wniosków

4.

Granice dopuszczalnych zmian we wniosku sołectwa i tryb ich przeprowadzenia

5.

Nowe przedsięwzięcia nie wykazane we wniosku a zgłaszane w trakcie roku w aspekcie
dopuszczalnych zmian w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego

6.

Informacja od organu wykonawczego dla sołectwa i jej skutki

7.

Uchwalenie wniosku i jego przekazanie organowi wykonawczemu

8.

Odrzucenie wniosku – forma i konsekwencje

9.

Podtrzymanie wniosku sołectwa

10. Obowiązki rady gminy po podtrzymaniu wniosku i nadzór nad uchwałami w tym zakresie
11. Zwiększenie środków ponad kwotę określoną we wniosku sołectwa – kiedy i na jakich zasadach
12. Odrzucenie wniosku na sesji –uwarunkowania skutki dla sołectwa
13. Realizacja zadań wspólnych w sołectwach – aspekty praktyczne
14. Omówienie nieprawidłowości w zakresie wniosków sołectw
15. Podsumowanie –zamknięcie szkolenia

