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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2017 

 

Śląskie Forum osób koordynujących współpracę z NGO w JST  

Sprawozdanie z działalności Forum za 2017 r. 

 

1. Informacje ogólne: 

Forum zostało powołane 23 marca 2017 r. , na dzień powołania Forum liczyło 12 członków. 

Od momentu powstania Forum w kolejnych kwartałach przystąpiły 3 osoby, na dzień 31 grudnia 

2017 roku Forum liczyło 15 osób. 

Zarząd Forum w 2017 roku tworzyli: 

Przewodniczący Zarządu:  

Beata Łuczak - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich. 

Członkowie Zarządu: 

Karol Ostalski - Starostwo Powiatowe w Częstochowie. 

Agnieszka Czylok – Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach. 

Zgodnie ze statutem Zarząd jest organem koordynującym prace Forum oraz reprezentuje Forum 

na zewnątrz, współpracuje z koordynatorem Forum reprezentującym Ośrodek i składa 

raz w roku sprawozdanie z działalności Forum na Zebraniu Ogólnym. 

 

Koordynatorem Forum była Magdalena Berger, Koordynator ds. szkoleń Ośrodka Kształcenia 

Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. Obsługę finansową Forum realizowały Ewa 

Cesarz Skręt i Jolanta Marczuk księgowa obsługująca Ośrodek. 

 
 
2. Działalność Forum w 2017r.: 
 
Podstawową formą działalności Forum były w 2017 r. spotkania szkoleniowe. Służyły 

one rozwiązywaniu problemów związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi 

w jednostkach samorządu terytorialnego, przede wszystkim zlecaniem zadań publicznych 

do realizacji organizacjom, przygotowaniem ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

oceną i rozliczaniem dotacji, prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych 

zadań, opracowaniem i realizacją programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

nadzorem nad organizacjami pozarządowymi. W 2017 roku Forum zebrało się 4 -krotnie.  

Składka członkowska nie uległa zmianie i wynosiła 200 zł brutto na kwartał. 
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W 2017 roku Forum zebrało się 4-krotnie.  
 

LP. Nazwa szkolenia 
Data 

szkolenia 

Liczba 

dni 

Nazwiska i 

imiona 

wszystkich 

trenerów 

Liczba 

uczestników 

Forum 

Liczba 

spoza 

forum 

Liczba 

osobodni 

1. 

Nowe druki ofert, umów 

i sprawozdań w zakresie zlecania 

zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym oraz Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

23.03.2017 r. 1 

Artur Gluziński, 

Barbara 

Jasińska- Musik 

12 10 22 

2. 

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych 

przez samorząd terytorialny 

organizacjom pozarządowym 

w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

12.06.2017 r. 1 Artur Gluziński 13 34 47 

3. 

Przygotowanie uchwał w sprawie 

rocznego programu współpracy 

oraz ogłaszanie konkursów 

na wybór organizacji świadczących 

nieodpłatną pomoc prawną 

18.09.2017 r. 2 
Artur Gluziński, 

Krzysztof Nowak 
14 16 30 

4. 

Rozliczanie dotacji udzielanych 

z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego na zadania 

w realizowane na podstawie 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – 

warsztaty. 

21.12.2017 r. 1 
Jarosław 

Kotowski 
13 17 30 

 

 

 

Zarząd Forum: 

Przewodniczący Forum: Beata Łuczak  ………………………………………… 

1. Członek Zarządu: Karol Ostalski ………………………………………………….. 

2. Członek Zarządu: Agnieszka Czylok …………………………………………….. 

 

Katowice, 2 marca 2017 r. 

 


