Raport o stanie JST; Waldemar Witalec

Wykładowca:

UWAGA. Zmiana miejsca szkolenia. Waldemar

Nowy adres: Rzeszów, ul. Okrzei 7, Witalec
Restauracja BOHEMA - radca prawny, członek

Program:

Kolegium Orzekającego
RIO w Rzeszowie

1. Co to jest raport o stanie JST?

Termin i miejsce:

2. Co powinien obejmować raport o stanie JST?

28 maj 2019 (Wt),
godz. 10:00,

3. Czy w raporcie o stanie JST można odnieść się do
realizacji uchwał organu stanowiącego w sprawie
budżetu JST i jego zmian?
4. Jakie zagadnienia dotyczące realizacji budżetu
obywatelskiego należy ująć w raporcie o stanie gminy?
5. Czy w raporcie o stanie JST należy ująć kwestie
dotyczące realizacji uchwał organu stanowiącego
w sprawch finansowych mających bezpośredni wpływ
na wykonanie budżetu JST?
6. Czy w raporcie o stanie JST można ująć zagadnienia
dotyczące załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej, spraw pracowniczych, itp.?
7. W oparciu o co sporządza się raport o stanie JST?
8. Czy organ stanowiący ma wpływ na jakość (treść
i formę) raportu o stanie JST?
9. W jaki sposób raport o stanie JST jest dostępny dla
mieszkańców JST?
10. Kto i kiedy może zgłosić uwagi do raportu o stanie
JST?
11. Czy podmiot sporządzający raport o stanie JST ma
obowiązek odnieść się do zgłoszonych uwag do tego
raportu?
12. Czy organ stanowiący zatwierdza raport o stanie JST?
13. Kto sporządza projekt uchwały organu stanowiącego
w sprawie udzielenia organowi wykonawczemu JST
wotum zaufania?

Rzeszów, ul. Okrzei 7
(Restauracja Bohema)
Cena:

250 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:
szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia przez
BETAKOM

14. Jakie skutki prawne wywołuje uchwała o udzieleniu
organowi wykonawczemu JST wotum zaufania?
15. Jakie skutki prawne pociąga za sobą uchwała
o udzieleniu organowi wykonawczemu JST wotum
zaufania?
16. Czy uchwała o udzieleniu lub o nieudzieleniu
organowi wykonawczemu JST wotum zaufania ma
wpływ na uchwałę w sprawie absolutorium dla tego
organu?

