
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2017

Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Forum Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej

za rok 2016

Skład Zarządu Forum funkcjonuje na mocy ust. 3 uchwały z dnia 8 grudnia 2004 r., która

powołała do życia Śląskie Forum Oświaty Samorządowej. Kadencja organu koordynującego

trwa dwa lata. Zgodnie z powyższym, na mocy Uchwały Nr 2/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.

Zebrania  Ogólnego  Śląskiego  Forum  Oświaty  Samorządowej,  w  obecnej  kadencji  pracuje

Zarząd  Forum  w następującym  składzie:  Bogusław  Adamczyk,  Damian  Moric  i  Katarzyna

Zychowicz oraz Przewodniczący Forum - Marek Kurpis. 

Działalność Zarządu opierała się wyłącznie na pracy społecznej członków. Pięć posiedzeń

Zarządu  odbyło  się  w  Katowicach  z  udziałem  Koordynatora  Forum  oraz  podczas

wyjazdowych szkoleń w Ustroniu i Raciborzu. 

Zrealizowano następujące działania:

1) ustalono,  w oparciu  o  propozycje  członków Forum,  tematykę  oraz  prowadzącego

poszczególne szkolenia,

2) przygotowano, w oparciu o propozycje członków Forum, pytania i  zagadnienia dla

prowadzącego na planowane szkolenia,

3) prowadzono szkolenia w sprawie zmian prawa oświatowego i  innych tematów na

dwóch szkoleniach wyjazdowych.

Zrealizowano następujące szkolenia:

1. Optymalizacja wydaktów na zadania oświatowe gminy/powiatu w 2016 r. 08.02.2016,

Katowice.

2. Dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników.  14.03.2016,

Katowice.

3. Organizacja  obsługi  placówek  oświatowych  w  formie  Centrów  Usług  Wspólnych  -

zadania  dla  gmin  i  powiatów  oraz  inne  bieżące  zagadnienia  zmian  w  prawie

oświatowym. 18-19.04.2016, Ustroń.



4. Centralizacja  VAT  w  2017  roku  -  nowe  wyzwanie  dla  samorządowej  oświaty.

17.06.2016, Katowice.

5. Praktyczne aspekty wdrażania centrów usług wspólnych w samorządach. Planowane

zmiany  w  prawie  oświatowym  z  udziałem  eksperta  oraz  wicedyrektora  Wydziału

Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. 14-15.09.2016, Racibórz.

6. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016

r. 28.10.2016, Katowice.

7. Spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, 21.11.2016, Katowice.

Podobnie jak w roku ubiegłym jednym z głównych zadań Zarządu stało się sygnalizowanie

problemów przy wdrażaniu nowych aktów prawa oświatowego oraz problemów związanych

z codzienną praktyką samorządową w oświacie. 

Ważnymi zdarzeniami w omawianym okresie było nawiązanie współpracy z Wydziałem

Nadzoru Prawnego UW (m.in. pisma z dnia 07.03.2016 r. i 23.09.2016 r. wraz ze spotkaniem

z  w  dniu  14.09.2016  r.)  oraz  ze  Śląskim  Kuratorium  Oświaty  (korespondencja  z  dnia

03.10.2016 r. oraz spotkanie w dniu 21.11.2016 r.) , co powinno procentować w przyszłości

systematycznymi kontaktami i wymianą doświadczeń. Ponadto, w związku ze zmianą ustroju

szkolnego, zwrócono się pismami z dnia 07.12.2016 r. do Dyrektorów Delegatur Kuratorium

Oświaty z siedzibą w Bielsku-Białej, Bytomiu, Częstochowie, Gliwicach oraz Rybniku z prośbą

o zajęcie stanowiska w sprawie planowanych zmian oświatowych. Odpowiedzi w powyższej

sprawie zostały przekazane członkom Forum w XII 2016 oraz na początku I 2017 r.

Integralną część sprawozdania stanowi załącznik nr 2 dot. sprawozdania finansowego za

rok 2016. 

   Na dzień przedłożenia sprawozdania liczba członków Forum wyniosła 65. Sprawozdanie

zostało przedstawione przez Zarząd Forum w dniu 3 lutego 2017 r. na Zebraniu Ogólnym

Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej i przyjęte/nie przyjęte przez członków Forum.
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