
 

Katowice,18 maja 2018 r. 
 

Szanowni Państwo, 
 
chciałabym zainteresować Państwa przystąpieniem do Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości. Podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, 
Forum jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.  
 
Celem działalności Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości jest: podnoszenie poziomu 
wiedzy,  doskonalenie działania osób zajmujących się zajmujący się zagadnieniami gospodarki przestrzennej oraz 
gospodarką nieruchomościami poprzez działalność: szkoleniową, konsultacyjną oraz wzajemne wspieranie się członków 
Forum dzięki wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.  

 
Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia 
prawa samorządowego w zakresie planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. 

 
Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 17 maja 2018 r. dokonano wyboru Zarządu Forum na I kadencję w 
składzie: Magdalena Korzeniowska - Przewodnicząca oraz Grażyna Szmida i Aneta Reszka.  
Uchwalono również Statut Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz wysokość składki 
kwartalnej, która wynosi 250 zł. W ramach składki uczestnik Forum bierze udział w 1 spotkaniu na kwartał. W 
ramach składki zamiast członka Forum w spotkaniu Forum może uczestniczyć osoba wyznaczona na zastępstwo. 
Wysokość składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług 
edukacyjnych. 

 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do  udziału w Śląskim Forum 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Na stronie internetowej naszego Ośrodka www.okst.pl zamieszczamy 
statut Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, dodatkowe informacje na temat działalności 
Forum oraz deklarację, której wypełnienie i przesłanie będzie świadczyło o Państwa przystąpieniu do Forum. 
 
W zakładce „Fora” znajdziecie Państwo informacje na temat innych forów branżowych działających przy naszym 
Ośrodku.  
 
W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Barbarą Tekień, koordynatorem Śląskiego Forum Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości: tel. 32 206 98 43 wew. 35, e-mail: barbara.tekien@okst.pl  

 
Licząc na Państwa zainteresowanie powołanym Forum łączę wyrazy szacunku i poważania. 

 
 
Marlena Moliszewska – Gumulak 

 
p.o. Dyrektora Ośrodka 


