Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wspiera integrację środowiska samorządowego poprzez prowadzenie w ośrodkach regionalnych forów branżowych (80 forów grupujących ponad 20 środowisk zawodowych). Do najliczniejszych należą Fora Sekretarzy JST (14 forów skupiających ponad 700 członków)
oraz Fora Skarbników JST (9 forów skupiających 650 członków).
W kalendarzu wydarzeń dedykowanych skarbnikom jednostek samorządu
terytorialnego rok 2018 okazał się szczególnie ważny ze względu na powołanie do
życia Krajowej Rady Forów Skarbników
Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej KRFS JST). Pomysł powołania Rady zrodził się na I Krajowym Kongresie Forów
Skarbników, który odbył się w czerwcu
2018 r. w Jachrance.
Powołanie KRFS JST inspirowane było
powstaniem na początku 2018 roku Krajowej Rady Sekretarzy JST oraz potrzebą
sieciowej ponadregionalnej współpracy
skarbników działających do tej pory regionalnie poprzez Fora Skarbników.
W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Forów Skarbników działających przy
ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL). W tym
gronie podjęto deklarację o powołaniu
Krajowej Rady Forów Skarbników JST,
wyznaczono główne cele działania oraz
powołano pięcioosobowy Zarząd Rady.
KRFS JST została powołana w szczególności w celu:
a.	reprezentacji forów Skarbników JST
działających przy ośrodkach regionalnych FRDL na poziomie krajowym;
b.	zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
c.	koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników JST;
d.	organizacji wspólnych ogólnopolskich
i makroregionalnych wydarzeń/ inicjatyw;
e.	podejmowania inicjatyw na rzecz
wzmocnienia kompetencji i praw
Skarbników JST;
f.	wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych;

Rada skupiać się będzie na sprawach,
które są najważniejsze z punktu widzenia
jej członków, czyli związanych bezpośrednio lub pośrednio z finansami jednostek
samorządu terytorialnego. Skarbnicy na
co dzień mają do czynienia z tymi problemami, dzięki czemu potrafią formułować
nie tylko trafne opinie, ale również i konstruktywne rozwiązania. Skarbnicy chcą
mieć większy wpływ na sposób kształtowania tej sfery życia publicznego.
Obecnie Fora Skarbników działające
przy FRDL liczą ok. 650 członków, co stanowi prawie ¼ wszystkich skarbników
pracujących w gminach, powiatach i województwach. Fora Skarbników stanowią
doskonałą platformę wymiany doświadczeń, jak również zdobywania nowej
wiedzy. Fora są otwarte dla wszystkich
skarbników, a taka formy współpracy
przynosi wiele korzyści wszystkim, którzy z nich korzystają. Oprócz cyklicznych
spotkań organizowanych w ramach regionalnych struktur forów skarbników,
planowana jest również organizacja corocznych ogólnopolskich Kongresów dla
tego środowiska zawodowego. Kongresy są otwarte dla wszystkich skarbników
jednostek samorządu terytorialnego.
II Krajowy Kongres Skarbników odbędzie
się w dniach 21–22 maja 2019 r. w Warszawie.
W imieniu Krajowej Rady Forów Skarbników serdecznie zapraszam Skarbników JST z całego kraju do pracy w tej sieci branżowej oraz do złożenia deklaracji
członkowskich w Forach prowadzonych
przez ośrodki regionalne FRDL.
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