
 
 
 
 
 
         Łódź, 15 grudnia 2022 r.  
 
Szanowni Państwo, 
 

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum 
Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego, które byłoby platformą współpracy i integracji włodarzy gmin 
województwa łódzkiego, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CS 
w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych. 

Inspiracją do utworzenia Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów 
Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego są działające od wielu lat przy 
Ośrodku FRDL w Katowicach Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów 
Samorządów Terytorialnych Województwa Śląskiego i Dolnośląskiego oraz powstałe 
w 2019 roku przy Ośrodku FRDL w Warszawie Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast 
i Powiatów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. Fora te 
stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych, 
niezależnie od sympatii politycznych poszczególnych ich członków. Forum 
Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego będzie kolejnym Forum działającym przy łódzkim ośrodku FRDL 
obok działających od wielu lat Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego oraz Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego, a także powoływanego w 2020 roku Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego. 

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca 
środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. 
Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych 
i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu 
wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu 
wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. 
Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. 
Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk 
i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków 
i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania 
obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, 
dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.  

Głównym celem działania Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów 
Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego będzie podejmowanie działań 
służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów 
Terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie 
profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez 
cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe 
dla Przewodniczących Rad. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego 
dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur 
samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd 
obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych 



 
 
 
 
 
informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju 
województwa łódzkiego.   

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Przewodniczących 
Rad Gmin, Miast i Powiatów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, 
proszony jest o zapoznanie się z projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie 
deklaracji członkostwa: 

• pocztą na adres: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, Jaracza 74 90-242 Łódź 
• na adres poczty elektronicznej: biuro@frdl-lodz.pl  

 
Pierwsze spotkanie adresowane do członków Forum planujemy 22 stycznia 2022 r. 
poniżej szczegóły. 

Wysokość składki członkowskiej w 2022 r. wynosiła będzie: 300 zł netto + 23% VAT na 
kwartał. 

Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego zostanie utworzone przy minimum 30. złożonych deklaracjach 
członkowskich. 

  

Z poważaniem  

Katarzyna Marciniak – Mordel Marta Strzelecka - Saternus 
Zastępca Dyrektora FRDL CS w Łodzi Koordynator Forum 
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Sesja konsultacyjno- szkoleniowej Forum Przewodniczący Rad  

nt. Działalność pracy rady aktualne zagadnienia. Tworzenie i procedura 
opracowania statutu z uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych. 

22 stycznia 2022 r. 10.00 - 14.30 
 

Intencją działania Forum Przewodniczących rad gmin  jest rozwiązywanie problemów, jakie 
wiążą się z pełnieniem funkcji przewodniczącego i pogłębianie wiedzy na temat 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązków i uprawnień rad. 
Inauguracyjne spotkanie szkoleniowe dotyczyć będzie aktualnych zagadnień z zakresu 
pracy rady oraz statutów jst. 
Skoncentrowanie tematu spotkania na tematyce statutów jest o tyle ważne, że jest to temat 
aktualny i w zakresie którego miały miejsce ostatnio zmiany legislacyjne.  
W naszym przekonaniu warto uczestniczyć w proponowanym spotkaniu, bowiem 
zaplanowane jest ono w momencie, gdy wiedza z zakresu konstruowania statutu jest bardzo 
ważna, bowiem statut to fundament każdej jednostki samorządowej. Zatem każdy, kto działa 
na rzecz lokalnego społeczeństwa, powinien go dobrze znać. Statut to też przejaw 
samodzielności i mądrości samorządu. To dokument, który określa zakres działań i zadań 
danej gminy, miasta czy powiatu. Dokument ten zawiera przepisy dotyczące organizacji 
wewnętrznej rady i jej komisji, pracy przewodniczącego rady i wójta (burmistrza, starosty), ale 
także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa także zasady gospodarki 
finansowej. Jest to więc dokument fundamentalny dla danej jednostki samorządowej, i każdy 
radny, a zwłaszcza przewodniczący rady oraz organ wykonawczy powinni znać go bardzo 
dobrze, by stosować w pracy obu organów. Statut powinien być sformułowany w sposób 
jednoznaczny i precyzyjny. Jak więc sprawić, by statut zawierały wszystkie potrzebne 
elementy, i w dodatku by wszystkie zapisy były precyzyjne i czytelne dla wszystkich. 
 
Korzyści z udziału w proponowanej sesji:   
• Wypracowanie prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować 

winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. 
• Omówienie techniki opracowywania zmian do statutu. 
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i luk w statutach. 
• Omówienie zakresu merytorycznego uchwały: statut gminy, miasta, powiatu. 
• Przygotowanie uczestników do sprawnego przeprowadzania procesu zmiany statutu. 
• Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia statutu rady gminy. 
 
Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach: 
1. Organizacja pracy rady. 
2. Status prawny i zadania przewodniczącego rady:  

• Porządek obrad - wprowadzanie zmian. 
• Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami 

Rady i posiedzeniami Komisji. 
• Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy 

sprawne kierowanie pracą Rady. 
3. Współpraca przewodniczącego rady z pracownikami biura rady.   
4. Statut – jego rola w j.s.t.?   



 
 
 
 
 

5. Technika opracowywania zmian do statutów: 
• Komisja statutowa. 
• Analiza obowiązującego statutu przez komisje Rady. 
• Wnioski do Komisji statutowej. 
6. Zakres przedmiotowy statutu j.s.t.: 
• Zwoływanie sesji rady. 
• Zmiana porządku obrad, w tym przerwanie sesji rady. 
• Sesja rady gminy - uprawnienia do zabierania głosu. 
• Dokumentowanie przebiegu sesji rady i posiedzeń komisji. 
• Tryb i zasady działania komisji rewizyjnej. 
7. Współpraca (relacje) pomiędzy organem uchwałodawczym i kontrolnym, a organem 

wykonawczym. 
8. Zmiany w statutach j.s.t. po nowelizacji ustaw ustrojowych. 
9. Najczęstsze błędy i braki w statutach: 
• Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie. 
• Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie. 
• Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady. 
• Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji. 
• Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych. 
• Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” - czyli jak wygląda droga od pomysłu do 

realizacji. 
• Brak prawidłowych procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy. 
• Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych - uchwała w/s wniosków 

i zaleceń pokontrolnych. 
• Brak regulacji dot. zdalnego przeprowadzania posiedzeń Rady, Komisji. 
10. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu). 
 
Prowadząca:  
Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie 
ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca 
nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 
r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL. 

  



 
 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Przewodniczących Rad 

22 stycznia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

 
 
 
 

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74. 
Koszt udziału w spotkaniu wynosi: 
CZŁONEK FORUM: 300 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc styczeń 2022 r. 
Osoba niezrzeszona w FORUM: 519 PLN. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 90-
242 Łódź; tel. (42) 307 32 38, fax: (42) 288 12 86 biuro@frdl-lodz.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 17 stycznia 2022 r. 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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