
 

ŚLĄSKIE FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN I POWIATÓW. 
ORGANIZOWANIE PRACY RADY GMINY (POWIATU) 

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI OSTATNIEGO ROKU KADENCJI 
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów to jedno z 80 forów działających przy Fora 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł 
Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Przewodniczących Rad Gmin 
i Powiatów służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim 
doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco 
mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego 
cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. Serdecznie zapraszamy do 
zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce 
FORA. 
Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów oraz radnych 
w kontekście bieżących zagadnień pracy rad gmin i powiatów. Celem szkolenia jest przedstawienie 
uczestnikom pozycji prawnej przewodniczącego rady oraz zasad funkcjonowania rady i praktyczne 
omówienie najczęściej występujących problemów w prawidłowej działalności rady i jej organów 
wewnętrznych, w szczególności ze specyfiką pracy rady i aktywnością radnych związanych ze zbliżającym 
się końcem kadencji. Omówienie nastąpi ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia 
nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii 
orzeczniczych.  

 
CELE I KORZYŚCI: 
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków; interaktywnych, 
ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu 
pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, z proponowanym 
prowadzącym od kilkunastu lat dlatego wiemy, że proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę 
merytoryczną i umiejętności w zakresie praw i obowiązków Przewodniczących Rad oraz udziału radnych 
w przebiegu sesji rady. 
To wyjątkowa możliwość na dyskusję i wymianę doświadczeń. 
Szkolenie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego 
kontaktu z prowadzącym – ekspertem, praktykiem w zakresie działalności rad gmin i powiatów. To 
wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii. To  
również możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia na temat pracy rady 
ze szczególnym uwzględnieniem roli Przewodniczących Rad. Ze względu na szkolenie w wersji 
stacjonarnej istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji z prowadzącym szkolenie ekspertem. 
 
PROGRAM: 
I dzień: 
1. Współpraca organów uchwałodawczych i wykonawczych. Zakres relacji i dobrych praktyk. 
2. Bieżące zagadnienia działania Forum. Podsumowanie działań, plany. 

SZKOLENIE OGRODZIENIEC 
9-10 września  2022 r.  

http://www.okst.pl/


 
II dzień 
1. Zadania i obowiązki Przewodniczącego Rady: 

a) organizowanie pracy rady, 
b) prowadzenie obrad, 
c) analiza oświadczeń majątkowych, w tym ostatniego oświadczenia majątkowego, 
d) udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań, 
e) inne zadania przewodniczącego. 

2. Przygotowanie biura rady do zakończenia kadencji rady. 
3. Interpelacje i zapytania radnych w ostatnim roku kadencji. 
4. Zwoływanie sesji (zwyczajnej i nadzwyczajnej). 
5. Porządek obrad i problem jego głosowania. 
6. Uprawnienia klubów radnych. 
7. Sesja rady i posiedzenia komisji rady: 

a) przebieg sesji rady i jej obsługa, 
b) transmitowanie i utrwalanie obrad, 
c) wnioski formalne, 
d) listy obecności i zasady ich prowadzenia, 
e) dokumentowanie obrad rady i komisji – protokoły a stenogramy, 
f) głosowania (wyłączenia, kworum, reasumpcja głosowania), 
g) głosowania imienne, 
h) elektroniczna obsługa sesji, 
i) udział publiczności w obradach rady i jej komisji. 

8. Komisje rady (plan pracy, przebieg posiedzenia, sprawozdania z działalności). 
9. Interpelacje i zapytania radnych w ostatnim roku kadencji. 
10. Problem uprawnień kontrolnych radnych. 
11. Orzecznictwo. 
12. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi. 
 
ADRESACI:  
Członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, Przewodniczący Rad, Sekretarze, 
radni, przewodniczący i członkowie komisji działających zgodnie z regulaminem pracy rady gminy 
(powiatu), osoby zajmujące się obsługą biur rad, osoby współpracujące z organem uchwałodawczym. 
 
PROWADZĄCY:  
I dzień: Zarząd Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 
  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Organizowanie pracy 
rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem specyfiki ostatniego roku kadencji 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Centuria Hotel&Natural SPA 
ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec 

 
9-10 września 2022 r. Szkolenie w godzinach: I dnia 17.00 – 19.30; II dnia 10:00-15:00 

  

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 890 PLN netto/os. Udział tylko w II 
dniu szkolenia 480 zł. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze 
środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
pobyt w hotelu z zakwaterowaniem i wyżywieniem (przerwy kawowe, obiad, kolacja), 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43; 660 70 10 13 
szkolenia@okst.pl marlena.gumulak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM Przewodniczących Rad TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o rezerwację pokoju 1 osobowego za dopłatą 150 zł                                                                                        TAK ☐     NIE ☐ 

Udział tylko II dnia (bez noclegu)                                                                                                                                       TAK ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 września 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:szkolenia@okst.pl
mailto:milena.dudek@okst.pl
http://www.okst.pl/

