
              

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
oraz 

Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu 
zapraszają na seminarium: 

Obowiązki i prawa radnego jako członka organu 
stanowiącego JST 

Poznań, 8 grudnia 2014r. roku 

Budynek Polskiej Akademii Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu 

Program: 
 

10.00 – 10.15  Otwarcie seminarium 
 
10.15 – 11.00  Zakazy i zobowiązania związane z pełnieniem funkcji radnego - Maciej Kiełbus,    
                        Anna Kudra,  Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu 

 Zakaz nawiązania stosunku pracy z urzędzie gminy; 

 Zakaz pełnienia określonych funkcji; 

 Zakaz zawierania z radnym umów cywilnoprawnych; 

 Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć lub otrzymywania darowizn mogących 
podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu; 

 Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie     
z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy; 

 Zakazy związane z pełnieniem funkcji w samorządowych osobach prawnych; 

 Oświadczenia majątkowe. 

11.00 – 11.45 Wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej – Maciej Kiełbus, Anna Kudra  
                        Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu 

 Inicjatywa uchwałodawcza; 

 Przygotowanie projektu uchwały; 

 Rozpatrzenie projektu uchwały przez radę; 

 Przebieg sesji (zwołanie, organizacja, przebieg);   

 Głosowanie podczas sesji; 

 Czynności dotyczące uchwały po jej podjęciu na sesji. 
 
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 
 
12.00 – 12.20 Organizacja pracy rady gminy – praktyczne uwagi i wskazówki - Grzegorz Ganowicz,  
                        Przewodniczący Rady Miasta Poznania w V i VI kadencji Samorządu Terytorialnego 
 
12.20 – 12.50 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jako główne  
                        wyzwanie dla organów stanowiących i kontrolnych w nowej kadencji samorządu    
                        lokalnego – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu  
 
12.50 – 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem wszystkich prelegentów  
 
13.30 – 13.45 Podsumowanie i zakończenie spotkania 
 
 
 



Wybrane biogramy prelegentów 
 
Maciej Kiełbus  
Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w 
Poznaniu, doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM. Posiada 
bogate doświadczenie w zakresie prawa samorządowego.  Szkoleniowiec, specjalizujący się w tematyce 
procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz gospodarki odpadami. Autor 
publikacji dotyczących prawa samorządowego m.in. w dwutygodniku WSPÓLNOTA oraz redaktor 
naczelny portalu PRAWODLASAMORZADU.PL 

 
Grzegorz Ganowicz 
W 1998 po raz pierwszy uzyskał mandat Radnego Miasta Poznania. Reelekcję uzyskiwał w kolejnych 
wyborach (2002, 2006, 2010 i 2014) z ramienia Platformy Obywatelskiej. Pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Nauki i wiceprzewodniczącego rady. W 2005 został 
Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, stanowisko to utrzymał także po wyborach z 2006 i 2010 roku. 
Od roku 2011 roku reprezentuje miasto Poznań w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego SGiPW. 
 

 
 


