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Program III Lubuskiego Seminarium Sekretarzy Gmin Członkowskich
28. – 29. września 2017 r.
miejsce: Dwór Kolesin, Kolesin 14, 66-111 Babimost
(ver. z dn. 21 08 2017)

Dzień I
(czwartek)
28.09.2017

Temat panelu

Prelegenci

09:00 – 10:00 Zakwaterowanie, rejestracja uczestników

Organizator

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie seminarium, powitanie

Natalia WalewskaWojciechowska
Dyrektor Biura ZGWL
Roman Andzel
Sekretarz Gminy Iłowa

10:10 – 12:30 Kontrola zarządcza w Jednostkach samorządu terytorialnego

Jarosław Kotowski – Członek
Kolegium RIO w Zielonej Górze

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa w trakcie wykładu
12:45 – 13:00 Akademia Wspólnoty - jak optymalizować procesy
szkoleniowe w urzędzie?

Krzysztof Kawaliło, Dyrektor
Generalny, MUNICIPIUM SA

13:00 – 14:00 „Najnowsze zmiany w procedurze administracyjnej omówienie wybranych zagadnień wynikających z ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz niektórych innych ustaw”

mec. Maciej Kiełbus
Kancelaria Prawna Dr Krystian
Ziemski & Partners

14:00 – 14:45 Przerwa obiadowa
14:45 – 15:45 „Skargi, wnioski, petycje”

mec. Maciej Kiełbus
Kancelaria Prawna Dr Krystian
Ziemski & Partners

15:45 – 16:00 Realizacja projektu POPC- budowa ostatniej mili w
województwie lubuskim – współpraca z gminami lubuskimi

ORANGE

16:00 – 19:00 Czas wolny
19:00

Kolacja

Dzień II
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(piątek)
29.09.2017

Temat panelu

Prelegenci

07:30 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 10:45 Rola administratorów bezpieczeństwa informacji w świetle
nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

Monika Młodkiewicz,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rejestracji ABI i
Zbiorów Danych Osobowych
Biura GIODO

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
(wymeldowanie i zwalnianie pokoi)
11:15 – 11:30 eSesja - Nowoczesny System do Zarządzania Pracami Rady
Gminy, Miasta lub Powiatu

Piotr Winter - Prezes Zarządu

11:30 – 13:00 Lubuski Urząd Wojewódzki* (proponowany temat spotkania:
„Najczęściej popełniane błędy w uchwałach;
ostatnie rozstrzygnięcia nadzorcze”)

Lubuski Urząd Wojewódzki*
*(we wrześniu zostanie
potwierdzony udział
przedstawicieli Wydziału
Nadzoru i Kontroli)

(Zakończenie i podsumowanie seminarium)
13:00 – 13:30 Obiad

PARTNERZY SPOTKANIA:

MW Concept – dystrybutor oprogramowania eSesja. Jest to nowoczesny
system informatyczny dla Rady Gminy, Miasta i Powiatu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie
pracami Rady za pomocą niemal dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet,
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takiego jak komputer PC, laptop czy tablet.

Celem Orange jest zdemokratyzowanie rewolucji cyfrowej i dostarczenie, na bazie
najnowocześniejszych technologii, rozwiązań, które są zrozumiałe, proste i przyjazne dla naszych
klientów. Nasz cel realizujemy poprzez rozwój sieci światłowodowej i zapewnienie dostępu do
najszybszego Internetu na obszarze całego kraju. Inwestycje w infrastrukturę finansujemy głównie ze
środków własnych. W województwie lubuskim korzystamy także z dofinansowania UE,
przeznaczonego na realizację zadań wpisujących się w Europejską Agendę Cyfrową, która zakłada
dostarczenie każdemu obywatelowi dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.
W ramach projektu zostanie wybudowana sieć światłowodowa do ponad 50 tys. gospodarstw
domowych w 78 gminach Województwa Lubuskiego. Powszechny dostęp do nowoczesnych rozwiązań
przekłada się na dynamiczny rozwój obszarów i społeczności lokalnych. W tym sensie rozwój
infrastruktury może być traktowany jako zadanie w interesie publicznym, którego realizacja w ścisłej
współpracy z lokalnymi władzami, liderami i społecznościami zwiększa szanse odniesienia sukcesu.
Współpraca ta jest szczególnie istotna w przypadku podejmowaniu decyzji inwestycyjnej na obszarach
o rozproszonej zabudowie, które charakteryzują się wysokimi jednostkowymi kosztami dotarcia do
poszczególnych domostw. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach zdobytych podczas realizacji
projektów rozwoju sieci we współpracy z lokalnymi społecznościami, proponujemy Samorządom
przystąpienie do „Lubuskiej Unii światłowodowej dla ostatniej mili”.
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