
                                   

STATUT 

FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego zwane dalej Forum jest jednostką 

konsultacyjną, opiniodawczą i samokształceniową. 

§ 2 

1. Siedzibą Forum jest Białystok.  

2. Forum funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 

Podlaskie Centrum, jest organizacją autonomiczną, nieposiadającą 

osobowości prawnej.  

3. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskiego Centrum 

4. Forum jest ustanowione na czas nieokreślony. 

ROZDZIAŁ II 

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 3 

Celem działania Forum jest: 

1. Doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania sekretarzy 

samorządów terytorialnych. 

2.  Prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i 

organizacji.  

3. Udzielanie pomocy w zakresie funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. 

4. Wspieranie inicjatyw samorządowych. 

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej. 

§ 4 



Przedmiotem działania Forum jest:  

1. Funkcjonowanie administracji samorządowej.  

2. Zakres obowiązków i kompetencji sekretarzy gmin i powiatów.  

3. Treść aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządów 

terytorialnych.  

4. Zastosowanie środków technicznych wspomagających funkcjonowanie 

administracji samorządowej.  

§ 5 

Forum osiąga cele w szczególności poprzez:  

1. Działalność szkoleniową  

2. Dyskusje problemowe i wymianę doświadczeń, 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej  

4. Współdziałanie z innymi organizacjami samorządowymi i opiniowanie 

obowiązujących i projektowanych aktów prawnych  

5. Wspólne rozwiązywanie problemów mających ponadgminny charakter, 

6. Doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów 

związanych z pełnioną funkcją.  

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE 

§ 6 

1. Członkami Forum są sekretarze gmin i powiatów delegowani przez wójta, 

burmistrza, prezydenta na podstawie złożonej na piśmie deklaracji 

członkowskiej.  

2. Przynależność do Forum jest nieodpłatna. 

§ 7 

Członek Forum:  

1. Ma pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniach i wizytach studyjnych 

organizowanych dla sekretarzy przez Fundację Rozwoju Demokracji 

Lokalnej – Podlaskie Centrum.  

2. Ma prawo korzystać z materiałów informacyjnych Forum.  

3. Ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Forum.  

4. Ma prawo zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum.  

5. W ramach Forum organizowane są szkolenia raz na kwartał, za które 

odpłatność ponosi instytucja delegująca. 

6. Instytucja delegującej przysługuje zniżka w opłatach za udział sekretarza 

w szkoleniach organizowanych w ramach Forum. 

§ 8 



Do obowiązków członka Forum należy:  

1. Uczestnictwo w realizacji celów Forum,  

2. Przestrzeganie postanowień Statutu. 

§ 9 

Członkostwo ustaje w razie:  

1. Pisemnego złożenia rezygnacji z członkowstwa. 

2. Wykluczenia przez Zebranie Ogólne, w przypadku nieprzestrzegania 

postanowień statutu. 

§ 10 

W pracach Forum mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu Forum, inne 

osoby niespełniające warunków zawartych w § 6.  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

§ 11 

Organami Forum są:  

1. Zebranie Ogólne członków Forum  

2. Zarząd Forum  

§ 12 

1. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku 

lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.  

2. Uchwały organów są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

3. Podejmowanie uchwał przez organy następuje zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

§ 13 

Do wyłącznej kompetencji Zebrania Ogólnego należy: 

 

1) uchwalanie i zmiana statutu, 

2) wybór i odwołanie Zarządu, 

3) powoływanie komisji problemowych, 

4) zatwierdzanie planów pracy, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach, w których Forum uznaje za konieczne 

zajęcie stanowiska, 

6) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, 



7) rozwiązanie Forum. 

 

& 12 

 

1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków. 

2. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego. 

3. Zarząd wybierany jest na okres dwóch lat. 

4. Zarząd reprezentuje wszystkich członków Forum. 

5. Zarząd współpracuje z koordynatorem Forum. 

 

& 13 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie i prezentowanie Forum na zewnątrz, 

2) podejmowanie uchwał i działań w sprawach nie zastrzeżonych dla 

Zebrania Ogólnego. 

3) opracowywanie planów i projektów działania, 

4) sporządzanie i przedstawianie Zebraniu Ogólnemu sprawozdań z 

działalności. 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 15 

1. Statut Forum jest uchwalany przez Zebranie Ogólne.  

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego 

uchwalenia.  

§ 16 

Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Zebrania Ogólnego.  

§ 17 

Forum może używać pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z 

pełnym adresem siedziby.  

§ 18 

Zakres i formy współpracy Forum z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – 

Podlaskie Centrum określa odrębna umowa. 

Białystok, 4 lipca 2005 r.  


