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Mazowieckie Forum
Terytorialne –
inauguracja prac

Warszawa, 27 maja 2013 r.
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Uzasadnienie powołania MFT

Potrzeba utworzenia zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji
polityki regionalnej wynika z przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu
13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.
Plan działań KSRR zakłada powołanie przez samorządy województw:
•

regionalnych obserwatoriów terytorialnych,

•

regionalnych forów terytorialnych.
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Powołanie Mazowieckiego Forum Terytorialnego
Mazowieckie Forum Terytorialne powołane zostało dnia 2 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr 574/242/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie
powołania Mazowieckiego Forum Terytorialnego.
Forum jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa
Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu.
Jego obsługę organizacyjną zapewnia Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie.

Mazowieckie Forum Terytorialne – skład
W skład MFT wchodzi 75 członków, wśród których znajdują się
przedstawiciele:
•

administracji rządowej w województwie;

•

władz województwa mazowieckiego;

•

wybranych Komisji Sejmiku i Departamentów UMWM;

•

jednostek organizacyjnych UMWM;

•

jednostek samorządu terytorialnego;

•

najważniejszych w regionie uczelni wyższych i instytucji naukowych;

•

jednostek statystyczno-sprawozdawczych działających na terenie
województwa mazowieckiego;

•

partnerów społecznych i gospodarczych.
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Zadania Mazowieckiego Forum Terytorialnego
• zapewnienie możliwości wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między
różnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi
w działania na rzecz rozwoju w regionie;
• opiniowanie założeń polityki rozwoju województwa sformułowanych
w koncepcji strategii rozwoju regionu;
• opiniowanie dokumentów o znaczeniu strategicznym i programowym dla
rozwoju regionalnego województwa, przygotowywanych na poziomie unijnym,
krajowym i regionalnym;
• opiniowanie efektów realizacji polityki rozwoju w województwie;
• formułowanie opinii dotyczących analiz, studiów, koncepcji i programów,
służących realizacji polityki przestrzennej i kształtowaniu ładu przestrzennego
w regionie;
• opiniowanie planu pracy, wyników badań i analiz Mazowieckiego
Obserwatorium Terytorialnego;
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• bieżąca współpraca z Krajowym oraz Regionalnymi Forami Terytorialnymi.
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Mazowieckie Forum Terytorialne – funkcje
Przewodniczący:
•

kieruje pracami Forum;

•

zwołuje posiedzenia Forum;

•

przygotowuje program posiedzeń i organizuje prace Forum;

•

reprezentuje Forum wobec Zarządu Województwa oraz innych
podmiotów, w tym Sejmiku Województwa i Krajowego Forum
Terytorialnego;

•

nadzoruje prace członków Forum.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego czynności wykonuje
Wiceprzewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu MFT.
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Mazowieckie Forum Terytorialne – funkcje cd.
Sekretarz jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną MFT,
w tym w szczególności za:
•

zawiadamianie członków Forum oraz zaproszonych osób o terminie
i problematyce posiedzenia Forum;

•

przygotowanie i prezentację materiałów na posiedzeniach Forum;

•

sporządzanie protokołów z posiedzeń Forum
(zawiera m.in. przebieg posiedzenia, treść przyjętych ustaleń,
stanowiska i opinie Forum oraz wyniki przeprowadzonych głosowań);

•

prowadzenie dokumentacji z pracy Forum.
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Mazowieckie Forum Terytorialne – organizacja prac
•

Forum zbiera się co najmniej dwa razy w roku na wniosek
Przewodniczącego lub Dyrektora MBPR.

•

W posiedzeniach MFT uczestniczą przedstawiciele wybranych instytucji
i organizacji, wyznaczeni imiennie w formie pisemnej.

•

W celu wykonania określonych zadań Forum może powołać Zespoły,
w składzie od 3 do 6 osób, ustalając przedmiot ich działania oraz skład
osobowy, w tym przewodniczącego zespołu.
W zależności od tematyki spotkań w posiedzeniach Forum mogą
uczestniczyć ponadto:

•

zapraszani eksperci zewnętrzni bez prawa udziału w głosowaniu;

•

osoby zainteresowane poruszaną tematyką w charakterze obserwatora,
bez prawa głosu, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.
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Mazowieckie Forum Terytorialne – głosowania
Forum wyraża opinie i stanowiska w formie uchwał:
•

na posiedzeniach MFT podejmowanych zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym
(kworum zapewnia obecność Przewodniczącego, w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego oraz co najmniej połowy składu MFT uprawnionego
do głosowania);

•

w trybie obiegowym z inicjatywy Przewodniczącego, który za
pośrednictwem Sekretarza przekazuje projekt uchwały do wszystkich
członków MFT w formie elektronicznej, wyznaczając termin (co najmniej
7 dni roboczych), do którego członkowie Forum powinni zająć
stanowisko do przedstawionej propozycji
(wymagana akceptacja treści co najmniej połowy składu Forum
uprawnionego do głosowania).
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Dziękuję za uwagę
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