Lublin, 11 kwietnia 2018r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które
odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w Lublinie (dokładne miejsce będzie podane po zakończeniu
rekrutacji) w godz. 09:30 - 15:00.

Temat spotkania:
Nowe zadania organów JST
- wdrożenie zmian po nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych
Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w kodeksie wyborczym
i ustawach samorządowych w 2018 r.
Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy potwierdzenie dot. udziału przedstawiciele:
 Cezary Widomski - zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz
 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
Dyskusję nt. przygotowań samorządu do wyborów poprowadzą doświadczone sekretarze woj.
lubelskiego posiadający wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, których rekomendował Dyrektor
DKBW w Lublinie.
W kolejnej części dla członków Forum zapraszam zgodnie z zapowiedzią Zarządu LFS (drugi termin) w
dniu 1 marca b.r. na Walne Zebranie Członków FSWL
 sprawozdanie z działalności za lata 2016-2017
 Dyskusja oraz planowanie działań na lata 2018-2019
 Szczegółowe omówienie możliwości udziału w III Krajowym Kongresie Sekretarzy w Gdyni,
który odbędzie się 14-15.05.2018 http://kongressekretarzy.pl/
Więcej szczegółów oraz program prześlemy 16 kwietnia b.r.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 17.04.2018 r. mailowo: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl ,
szkolenia@frdl.lublin.pl lub faxem pod numer 81 532 84 65 dołączając kartę zgłoszeniową.
Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osoby przez nie wydelegowanej jest równy składce
członkowskiej i wynosi 180 zł + VAT (płatne na początku każdego kwartału).
Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Dyrektor FRDL RO w Lublinie

KARTA ZGŁOSZENIA

………………………………
(czytelna pieczątka urzędu)

dn.……………………

Zgłaszam swój udział w: Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego 20 kwietnia 2018 r.

Nowe zadania organów JST
- wdrożenie zmian po nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych
Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w kodeksie wyborczym
i ustawach samorządowych w 2018 r.
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES URZĘDU
Nabywca

Odbiorca

DANE DO FAKTURY

NUMER TELEFONU
TEL. KOMÓRKOWY
ADRES E-MAIL
prosimy o wpisanie adresu e-mail bezpośrednio do uczestnika forum, to ułatwi kontakt

……………………………
Kierownik Jednostki

Udział w spotkaniu dla członków Forum lub osoby przez nie wydelegowanej
jest równy składce członkowskiej i wynosi 180 zł + VAT (płatne na początku każdego kwartału)
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 17.04.2018 r.
TEL. 81 532 64 40, FAX : 81 532 84 65; e-mail: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub szkolenia@frdl.lublin.pl

