Warszawa, 13 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego chciałbym
zaprosić Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Przewodniczących Rad
Województwa Mazowieckiego. Najbliższa sesja odbędzie się 10 września 2022 r.
w Warszawie.
Temat spotkania to: „Problematyka planowania przestrzennego w gminach. Warsztaty
organów uchwałodawczych”. Prowadzący omówi zagadnienia związane z
uchwalaniem gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym naciskiem na podstawy
stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i
najnowszych linii orzeczniczych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z
przykładowymi błędami aktów planistycznych oraz poznają konsekwencje z jakimi musi
zmierzyć
się
gmina
w
przypadku
nietrafionych
decyzji
planistycznych.
Poruszona zostanie również problematyka postępującego zjawiska jakim jest
suburbanizacja.

dla

Spotkanie poprowadzi prawnik i urbanista, ekspert FRDL z zakresu planowania i
zagospodarowania przestrzennego.
Spotkanie Forum Przewodniczących Rad to nie tylko udział w szkoleniu, ale przede
wszystkim możliwość dyskusji oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Forum
ma formułę spotkań cyklicznych organizowanych raz w kwartale. Członkowie mają
możliwość zgłaszania własnych problemów i kwestii jakie chcieliby umówić w ramach sesji
konsultacyjno-szkoleniowych.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem najbliższej sesji i serdecznie zachęcam
do udziału we wrześniowym spotkaniu.

Z poważaniem,

Piotr Kubiak
Koordynator Forum Przewodniczących
Rad Województwa Mazowieckiego

Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Przewodniczących Rad

Problematyka planowania przestrzennego w gminach.
Warsztaty dla organów uchwałodawczych
10 września 2022 r.
godz. 10:00 – 15:00
Program spotkania:
1. Planowanie przestrzenne jako wieloletni całościowy program gminy.
2. System planowania przestrzennego.
3. Rodzaje opracowań planistycznych:
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
• plan miejscowy,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
4. Procedura planistyczna – rola organów sporządzających projekty opracowań
planistycznych – rozstrzyganie nieuwzględnionych uwag, głosowanie. Kształt uchwały i
załączników.
5. Powiązania planowania przestrzennego z finansami gminy – odpowiedzialność gminy
za nietrafne decyzje planistyczne.
6. Negatywne skutki suburbanizacji – odpowiedzialność gminy, środki zaradcze, plan na
przyszłość.
7. Planowane zmiany w systemie planowania przestrzennego - słów kilka.
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Zachęcamy wszystkich uczestników do zgłaszania własnych pytań i problemów przed spotkaniem.
Wszystkie kazusy zostaną omówione przez prowadzącego w czasie zajęć.

Prowadzący: Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z
zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania
administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z
zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków,
postępowania administracyjnego

Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej
Forum Przewodniczących Rad.
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie
realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Przewodniczącymi Rad.
Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych
sesjach konsultacyjno-szkoleniowych.
Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?:
•

•

•
•

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.
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.
W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede
wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy.

Co to jest Forum Przewodniczących Rad?
•

Forum Przewodniczących Rad to to cyklicznie odbywające się spotkania, dyskusje problemowe,
konsultacje oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Przewodniczącymi Rad gmin, miast i powiatów
województwa mazowieckiego.

Jak dołączyć do Forum?

•

Aby dołączyć do Forum należy podpisać umowę oraz deklarację członkowską. Jej wzór znajdziecie
Państwo na kolejnej stronie.

•

Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, w każdej chwili można do niego przystąpić lub z niego
wystąpić.

•

Uczestnictwo w Forum w ramach umowy daje możliwość udziału w spotkaniach w niższej cenie.
Opłata za uczestniczenie w spotkaniach Forum wynosi 250 zł dla członków Forum oraz 399 zł dla
uczestników spoza Forum.

Dlaczego warto należeć do Forum?

•

Możliwość udziału w cyklicznych sesjach konsultacyjno-szkoleniowych, których przedmiotem jest
omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego
z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców.

•

Okazja do poznania i wymiany doświadczeń z innymi członkami Forum - Przewodniczącymi Rad
z całego województwa mazowieckiego.

•

Możliwość zgłaszania zagadnień merytorycznych i problemów, które stają się tematem kolejnych
spotkań.

•

Dostęp internetowej bazy wiedzy, materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów, opinii
eksperckich.

•

Udział w spotkaniach w atrakcyjnej cenie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.frdl.mazowsze.pl/fora

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem do Forum, prosimy o kontakt:
Piotr Kubiak - Koordynator Forum Przewodniczących Rad
tel. 533 849 116

e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA
Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Przewodniczących Rad nt.

Problematyka planowania przestrzennego w gminach.
Warsztaty dla organów uchwałodawczych
10 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00 - 15:00
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum. odbędzie się w formie stacjonarnej.
Miejsce spotkania: Holiday Park Hotel*** ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa.
Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking dla uczestników.
Cena udziału: 250 zł dla członka Forum. 399 zł dla osoby niezrzeszonej w Forum.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w
wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
D A NE D O
K ON TA K T U:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43,
00-680 Warszawa; tel. 533 849 116, fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.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.mazowsze.pl oraz
zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia
na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 7 września 2022 r.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

