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BLOK TEMATYCZNY TEMATY SZKOLEŃ

FINANSE

Postępowanie naprawcze lub ostrożnościowe w jednostkach samorządu 

terytorialnego

Jak finansować projekty komunalne – skąd wziąć środki na wkład własny 

do zadań inwestycyjnych

Procedura uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok

Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, 

PRAWO BUDOWLANE

Umowy dzierżawy. Zawieranie i rozwiązywanie. Bezumowne korzystanie z 

nieruchomości. Korzystanie z dróg publicznych i wewnętrznych

Place zabaw, siłownie zewnętrzne i inne komunalne obiekty małej 

architektury – obowiązki dotyczące utrzymania, kontroli i zarządzania 

Podziały nieruchomości dla których wcześniej została wydana decyzja o 

warunkach zabudowy

Gminne akty planistyczne – legalizacja – stwierdzanie nieważności 

– cyfryzacja uchwał planistycznych

KODEKS POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO
Postępowanie administracyjne w sprawie wydawania zaświadczeń

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
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BLOK TEMATYCZNY TEMATY SZKOLEŃ

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE

Pracownicy zarządzający w instytucjach kultury - uwarunkowania 

formalnoprawne

Czas pracy oraz rozliczenie czasu pracy w samorządzie 

Fundusz alimentacyjny 2021 – aktualne problemy i wchodzące w życie 

kolejne  zmiany

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – zmiany 2021!   

Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem 

samorządowym 

Regulamin pracy w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wypadek przy pracy – procedura i dokumentacja

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ocena ryzyka na podstawie RODO

Obowiązkowa dokumentacja danych osobowych

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania 

dokumentacją

Prowadzenie składnicy akt i archiwum zakładowego z uwzględnieniem 

przepisów o ochronie danych osobowych

Wdrożenie systemu e-Doręczeń - aspekty prawne
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BLOK TEMATYCZNY TEMATY SZKOLEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania gmin w zakresie kontroli przeprowadzanych na podstawie ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot. odbierania nieczystości 

ciekłych i odpadów komunalnych

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

Ostatnie i planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach

Wycinka zieleni w 2021 rok - omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz 

ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar 

pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. 

Konserwatora zabytków

Ocena oddziaływania na środowisko - decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach

OŚWIATA

Subwencja oświatowa – wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby 

lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę

Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka w szkołach i placówkach

PODATKI

E-Faktury. System KSeF.

Wzruszenie decyzji, czyli, co zrobić kiedy organ podatkowy źle wydał 

decyzję

Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle 

najnowszego orzecznictwa
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BLOK TEMATYCZNY TEMATY SZKOLEŃ

POMOC SPOŁECZNA

Ocena pracowników socjalnych

Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Kodeks postępowania administracyjnego 

w jednostkach pomocy społecznej

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Klasyfikacja budżetowa 

Polityka rachunkowości w świetle najnowszych zmian

Pomoc społeczna – bieżące problemy rachunkowe

Inwentaryzacja za 2021 rok

Zamknięcie roku 2021

RADA GMINY/POWIATU
Obsługa rady jednostek samorządu terytorialnego, 

jej organów oraz radnych

ROZWÓJ OSOBISTY

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Delegowanie zadań. 

Gdy praca przestaje dawać satysfakcję – wypalenie zawodowe 

u pracowników służb społecznych – profilaktyka i pomoc

Gdy praca przestaje dawać satysfakcję – wypalenie zawodowe 

– profilaktyka i pomoc

Agile Manager. Rozwój kompetencji przywódczych z wykorzystaniem 

podejścia coachingowego
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BLOK TEMATYCZNY TEMATY SZKOLEŃ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Prawo Zamówień Publicznych – wybrane zagadnienia

POZOSTAŁE

Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji

Zasady tworzenia i publikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia 

(ETR)

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Szkolenie dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zamykanie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich 

w latach 2014-2020

Najciekawsze uchwały, rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów 

administracyjnych 

Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy Prawo budowlane 2020 –

stosowanie specustawy drogowej (ZRID), zgłoszenia i pozwolenia na 

budowę. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – prawo, projektowanie, 

realizacje i praktyka

SZKOLENIA PŁATNE Kurs „Służba przygotowawcza urzędników samorządowych‟

6


