
   

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

Starostwo Powiatowe w Oleśnie i Związek Powiatów Polskich zapraszają na 
 

Forum wymiany dobrych praktyk i promocji dialogu 

pomiędzy JST, a organizacjami JST 
 

które odbędzie się 1 października 2014 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Ul. Pieloka 21 
 

Temat wiodący Forum:  

„Edukacja, kultura i współpraca międzynarodowa 

w JST – problemy i szanse” 
 

 

Jednymi z kluczowych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest poprawne zarządzanie 

szeroką sferą usług społecznych. Można je podzielić na szereg podkategorii tematycznych, do 

których zaliczą się te związane z sektorem oświaty, kultury, czy współpracy międzynarodowej.  

Celem spotkania będzie przyglądnięcie się modelowej współpracy międzynarodowej na 

przykładzie Powiatu oleskiego. Ponadto podczas forum omówiona zostanie inicjatywa mająca na 

celu umacnianie więzi i patriotyzmu lokalnego, a która to realizowana jest poprzez działania 

przybliżające historię danego obszaru. Kolejnym tematem będzie omówienie problemów i szans 

związanych z zarządzaniem szkołami funkcjonującymi zarówno jako prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego jak i przez przedsiębiorstwa społeczne (stowarzyszenia, fundacje, itd.). 

Przegląd ten ma na celu sprowokowanie dyskusji dotyczącej tego, jakie są problemy i szanse 

zarządzania sferą usług społecznych w samorządach. 

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu 

terytorialnego, zarówno władze samorządowe gmin, powiatów, województw, jak i pracowników 

administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych. 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie udziału 

w terminie do 26 września br. na adres e-mail: ts@zpp.pl, lub tel. 18 477 86 09 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Forum współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

 

Dyrektor Biura 

Związku Powiatów Polskich 

Rudolf Borusiewicz 

 

Starosta Oleski 

 

Jan Kus 

 
 
 
 

  



 
 

 

 
FORUM 
TEMATYCZNE 

 

Edukacja, 

kultura 

i współpraca 

międzynarodowa 

w JST 

- problemy 

i szanse  

 

Olesno 
 

1 października 2014 
 

 
Konferencja 

współfinansowana  

ze środków  

Unii Europejskiej  

w ramach  

Europejskiego  

Funduszu Społecznego 

 
PROGRAM 

 
  9.45-10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 -10.15 Powitanie uczestników 

– Jan Kus, Starosta Oleski oraz Rafał Rudka, 

Kierownik projektu, Związek Powiatów Polskich 

10.15-10.45  Sesja tematyczna I: Modelowa współpraca 

międzynarodowa – dobre praktyki Powiatu 

oleskiego – Norbert Hober, Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa 

Powiatowego w Oleśnie 

10.45-11.15  Sesja tematyczna II: Cykl spotkań „Historia 

lokalna” – dobry przykład umacniania 

patriotyzmu lokalnego – Renata Płaczek - 

Zielonka- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury 

i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie 

11.15 -11.30   Przerwa kawowa 

11.30 -12.30  Sesja tematyczna III: Likwidacja szkół 

w świetle orzecznictwa sądów 

administracyjnych i kontroli NIK 

– Bernadeta Skóbel, radca prawny, kierownik 

Działu Ekspertyz, Analiz i Inicjatyw Systemowych 

Związku Powiatów Polskich 

12.30-13.30  Sesja tematyczna IV: Prawne i praktyczne 

aspekty funkcjonowania szkół w formule 

przedsiębiorstwa społecznego 

– Katarzyna Liszka, specjalista w Dziale Ekspertyz, 

Analiz i Inicjatyw Systemowych ZPP 

13.30-13.50 Dyskusja 

13.50-14.00 Podsumowanie Forum 

– Jan Kus, Starosta Oleski oraz Rafał Rudka, 

Kierownik projektu, Związek Powiatów Polskich 

 


