
 
STATUT (PROJEKT) 

Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego  

przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie 

  

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego zwane dalej Forum 

jest jednostką integracyjno-edukacyjno-konsultacyjną działającą przy Centrum 

Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie (FRDL Szczecin), 

2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Przewodniczących Rad Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

§ 2 

Forum nie posiada osobowości prawnej. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§ 4 

Celami działania Forum są w szczególności: 

1) doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

2) przedstawianie opinii członków Forum wobec organów administracji publicznej oraz 

innych organizacji i instytucji, 

3) integracja środowiska przewodniczących  rad  w województwie zachodniopomorskim. 

§ 5 

Forum realizuje cele w szczególności poprzez: 

1) organizację spotkań szkoleniowych, seminaryjnych i konferencji, 

2) organizowanie wyjazdów studyjnych, 

3) współpracę z innymi zrzeszeniami, organizacjami i instytucjami realizującymi podobne 

cele, 

4) działalność informacyjną, 

5) działalność konsultacyjną i doradczą. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE FORUM 

§ 6 

Członkami Forum mogą zostać przewodniczący rad, wiceprzewodniczący rad oraz 

przewodniczący komisji. 

§ 7 

1. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie imiennej deklaracji uczestnictwa 

w Forum, zaakceptowanej przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w pracach Forum jest opłacenie kwartalnych, ryczałtowych kosztów 

udziału członka Forum w szkoleniach Forum.  

3. Dysponentem zgromadzonych środków jest FRDL Szczecin. 

 

§ 8 



Członek Forum ma prawo: 

1) uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum, 

2) korzystać z materiałów informacyjnych Forum, 

3) wybierać i być wybieranym do organów Forum, 

4) zgłaszać swoje wnioski i opinie podczas spotkań oraz do organów Forum. 

§ 9 

Do obowiązków członka Forum należy: 

1) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum, 

2) przestrzeganie postanowień Statutu. 

  

§ 10 

Członkostwo ustaje w razie: 

1) wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji; 

2) zakończenia pełnienia funkcji radnego, 

3) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień 

niniejszego statutu. 

§ 11 

1. FRDL Szczecin lub Zarząd Forum może zaprosić do uczestnictwa w pracach Forum osoby 

spoza jego członków. 

2. W uzasadnionych przypadkach członek Forum może być zastąpiony na szkoleniach Forum 

przez inną osobę spoza członków. 

  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 12 

Władzami Forum są: 

1. Walne Zebranie Członków Forum. 

2. Zarząd Forum (powołany na pierwszym forum założycielskim spośród jego uczestników) 

 

§ 13 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL Szczecin 

przynajmniej 1 raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym w obecności co najmniej połowy członków.  

3. Posiedzeniom Walnego Zebrania Członków Forum przewodniczy Przewodniczący Zarządu 

Forum lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 

4. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków podpisuje osoba, która 

przewodniczy jego posiedzeniom. 

 

§ 14 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Forum; 

2) podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum; 

3) powoływanie i odwoływanie Zarządu; 

4) uchwalanie i zmiana statutu; 

5) rozpatrywanie wniosków członków Forum. 

 

§ 15 

1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 3 osoby.  

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego 

oraz dwóch wiceprzewodniczących. 

3. Kadencja Zarządu trwa 2,5 roku. 

4.  Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum. 

5. Zarząd we współpracy z Koordynatorem Forum oraz Dyrektorem Ośrodka zatwierdza 

merytoryczny plan działalności forum. 



 

§ 16 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1) wypracowanie z koordynatorem i dyrektorem FRDL Szczecin propozycji tematów 

spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form 

pracy Forum, 

2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4) reprezentowanie Forum na zewnątrz, 

5) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum, 

6) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 17 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy 

Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. W przypadku  równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

posiedzenia. 

 

1. ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

2. Zmiany w statucie Forum, a w szczególności zapisy dotyczące celów i form działania nie 

mogą wykraczać poza cele wyznaczone w statucie FRDL. 

§ 19 

1.  Obsługę organizacyjną Forum zapewnia FRDL Szczecin. 

2. FRDL Szczecin zobowiązuje się wobec Forum do następujących świadczeń w ramach własnej 

działalności statutowej: 

a) pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla działalności Forum poprzez koordynatora, 

b) zapewnienia przepływu informacji o działaniach forum wśród jego członków, 

c) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Forum, 

d) gromadzenia funduszy pochodzących ze składek za szkolenia członków Forum z 

 przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Forum. 

§ 20 

Rozwiązanie Forum może nastąpić: 

1. w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, 

2. w drodze decyzji FRDL Szczecin w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym 

niż 12 miesięcy lub stwierdzenia działalności sprzecznej z zapisami niniejszego Statutu. 


