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Uchwała Nr 35/2016

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
izbach obrachunkowych

1992 roku o regionalnych

(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
w Kielcach na 2016 rok po dokonanych zmianach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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