
 
 
 

 
 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
W ZIELONEJ GÓRZE 

ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 
www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl 

 

 
Zielona Góra, 2011-10-17 

 
RIO.II-1422/19/11  

 

 
Sz. P. 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie 
Gmin 
Starostowie Powiatów 
Marszałek Województwa Lubuskiego 

 

Jednostki  Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 
 

 
 

Szanowni Państwo! 
Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 8 listopada 2011 r. organizuje 
szkolenie nt.: 

 

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

obowiązujące od listopada 2011 r.  

– omówienie aktualnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji 
 
Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski – Członek Kolegium RIO w Zielonej Górze. 
 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); rozpoczęcie o godzinie 
9.30. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 
1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatne po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie 
płatności. 
 
Zgłoszenia  kierować  należy  do  RIO  w  Zielonej Górze do dnia 4 listopada br. –  tel. 68 329-19-15; 
68 329-19-19, fax: 68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). 
 
W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie do RIO szczegółowych pytań 
związanych z problematyką szkolenia. 
 
 
W załączeniu przekazujemy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia. 
 

 
 
 

Z poważaniem 
Ryszard Zajączkowski 

Prezes Izby 

 
 
 

http://www.zielonagora.rio.gov.pl/
mailto:agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl
mailto:katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl


 

 
 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

Szkolenie 
 

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

obowiązujące od listopada 2011 r.  

– omówienie aktualnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji 

 
 Termin: 8 listopada 2011 r. 

 Godzina rozpoczęcia:  9.30  

 Miejsce: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13) 

 Prowadzący: Jarosław Kotowski 

 Koszt uczestnictwa: 165 zł/os. 

 Zgłoszenia –  tel. (68) 329 19 15, 329 19 19,   fax (68) 329 19 03; 

e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl 

 
 

PROGRAM 
 

1. Zmiana w zakresie podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji. 

2. Zmiana w zakresie sprawozdań z realizacji programów współpracy. 

3. Zmiana obligatoryjnych elementów współpracy. 

4. Doprecyzowanie zasad obsługi konkursu. 

5. Doprecyzowanie zasad powoływania komisji konkursowych i ich składu oraz udziału w nich przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

6. Uregulowanie terminu żądania uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

7. Zmiana w zakresie trybu uproszczonego. 

8. Zmiana w zakresie inicjatywy lokalnej. 

9. Zmiany w zakresie wykreślenia organizacji ze statusu OPP i ponownego uzyskania tego statusu. 

10. Sankcje wobec OPP. 

11. Uproszczone i zwykłe sprawozdania merytoryczne. 

12. Zmiany w zakresie działalności odpłatnej. 

13. Zmiany w zakresie tworzenia rad działalności pożytku publicznego. 

14. Wejście w życie ustawy i poszczególne terminy wejścia w życie regulacji. 

15. Wnioski. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obowiązujące od listopada 
2011 r. – omówienie aktualnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji 
Termin: 8 listopada 2011 r. 

 
………………………………………… 

telefon:            
……………………………………………………… 
(jednostka)                                                                                                              
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
 
……………………………………………………. - ………………………………… 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - ………………………………… 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 

………………………………………………… 
(zgłaszający) 
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