FORUM KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I SPÓŁEK KOMUNALNYCH
WYMOGI I OGRANICZENIA PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE OSOBY
ZASIADAJĄCE W ORGANACH SPÓŁEK KOMUNALNYCH
ORAZ KIERUJĄCYCH ZAKŁADAMI BUDŻETOWYMI.

podnoszenie poziomu
wiedzy i doskonalenie umiejętności osób kierujących jednostkami w zakresie szeroko pojętych usług
komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w
zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

Poznanie warunków jakie muszą spełniać osoby, które są powoływane do rady nadzorczej spół ki komunalnej,
ograniczeń obowiązujących samorządowców w zakresie członkostwa w tym organie i konsekwencji ich
naruszenia. Ponadto zostaną przedstawione ograniczenia w możliwości prowadzenia dodatkowej aktywności
zawodowej, jakie dotykają osoby decydujące się na pełnienie funkcji zarządczych w sektorze komunalnym.

Warunki formalna uprawniające do zasiadania w radzie nadzorczej spółki komunalnej:
warunki ogólne zawarte w kodeksie spółek handlowych,
warunki dedykowane sektorowi komunalnemu wynikające z ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy
o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Dopuszczalność zasiadania w radach nadzorczych przez samorządowców:
2.1. wójtów, burmistrzów i prezydentów i ich zastępców oraz skarbników i sekretarzy,
2.2. radnych,
2.3. zarządzający spółką komunalną lub zakładem budżetowym.
3. Warunki formalne dla kandydatów do zarządów spółek komunalnych oraz zarządzających zakładami
budżetowymi.
4. Ograniczenie w prowadzeniu działalności zawodowej dla osób zarządzających spółkami i zakładami
budżetowymi:
4.1. ograniczenie obowiązujące na czas pełnienia funkcji,
4.2. ograniczenia obowiązujące po zakończeniu pełnienia funkcji.

Osoby zarządzające Zakładami Usług Komunalnych lub jednostkami świadczącymi usługi komunalne dla miasta,
gminy w zakresie usług komunalnych, wodociągowych, transportowych, mieszkaniowych, porządkowych
i wydziałów gospodarki komunalnej w jst

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
FORUM KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I SPOŁEK KOMUNALNYCH. Wymogi
i ograniczenia prawne obowiązujące osoby zasiadające w organach spółek
komunalnych oraz kierujących zakładami budżetowymi.
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.
22 czerwca 2021 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-12:30

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu
zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych .
udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25 (fax. 22)
anna.jagiello@okst.pl

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

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)
Członek FORUM

TAK ☐

NIE ☐

TAK ☐

NIE ☐

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 www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony
danych osobowych.

Proszę o certyfikat w formie:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem
na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 18 czerwca 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 rezygn acji. Płatność należy uregulować przelewem na
podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

