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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie zmian w ramowym planie pracy Izby na 2016 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca: Ewa Midura - Członek Kolegium Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła,

Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561)

postanawia

§ 1

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 .Plan szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego na

2016 rok" do ramowego planu pracy na 2016 rok, zatwierdzonego uchwałą Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 85/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku.

§2

W załączeniu Załącznik Nr 2 do ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach na 2016 rok po dokonanych zmianach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uzasadnienie

W związku ze zgłaszanymi problemami przez jednostki samorządu terytorialnego

w stosowaniu przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" dokonuje się zmiany

w załączniku Nr 2 do ramowego planu pracy w zakresie planu szkoleń dla jednostek

samorządu terytorialnego na 2016 rok, poprzez dodanie szkolenia z zakresu zamówień

publicznych.



Załącznik Nr 2

Plan szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok

Lp. Data Kogo dotyczy szkolenie Tematyka szkolenia

Skarbnicy j.s.t, główni Rachunkowość i sprawozdawczość1. luty księgowi jednostek i
zakładów budżetowych

Przewodniczący ( zastępcy Status prawny i zadania komisji rewizyjnej,przewodniczących i procedury kontroli komisji . . .
2. kwiecień członkowie) komisj i rewizyjnej w

rewizyjnych organów procesie udzielania absolutorium dla wójta,

stanowiących j st burmistrza, prezydenta, zarządu j sto

3. październik
Skarbnicy j.s.t. i pracownicy

Podatki i opłaty stanowiące dochody j.s.t.
Wydziałów podatkowych

Przewodniczący Zarządów,

4. październik Wójtowie (Burmistrzowie, Zamówienia publicznePrezydenci), pracownicy
merytoryczni j.s.t.

Przewodniczący Zarządów, Procedury budżetowe oraz projekty budżetów i
5. październik Wójtowie (Burmistrzowie, wieloletnich prognoz finansowych wraz z

Prezydenci); Skarbnicy j.s.t. objaśnieniami.

6. Inne wg. potrzeb zgłaszanych przez samorządy

Terminy i tematyka szkoleń w 2016 roku mogą ulec zmianie w zależności od zgłoszonych problemów dotyczących
działalności j .s.t oraz pozyskania wykładowcy.
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