
STATUT  

PODLASKIEGO FORUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwane dalej Forum, jest autonomiczną 
jednostką szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
– Podlaskie Centrum w Białymstoku, nie posiadającą osobowości prawnej. 

§ 2 

1. Pełna nazwa Forum brzmi: Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku.  

2. Siedzibą Forum jest miasto Białystok. 

3. Forum jest ustanowione na czas nieokreślony. 
 

II. Cele działania Forum 

§3 

Celem działania Forum jest: 

1. Wymiana doświadczeń pomiędzy gminami oraz poszukiwanie najskuteczniejszych 
metod w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym. 

2. Prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji, zarówno 
na terenie województwa podlaskiego jak i całego kraju. 

3. Opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących 
problemu uzależnień oraz oddziaływanie na zmiany w kierunku lepszego ich 
dostosowania do potrzeb lokalnych. 

4. Monitorowanie problemu i sposobów przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie 
lokalnym. 

5. Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności realizacji gminnych programów 
przeciwdziałania narkomanii oraz gminnych programów przeciwdziałania problemom 
alkoholowym w jednostkach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. 

6. Wzmocnienie pozycji lokalnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

7. Poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań w realizacji zadań dotyczących 
przeciwdziałania uzależnieniom  w jednostkach samorządu terytorialnego. 

8. Współpraca ze środowiskami zainteresowanymi problematyką przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Forum osiąga swoje cele poprzez: 

1. Działalność szkoleniową.  

2. Dyskusje problemowe.  

3. Konsultacje.  

4. Prowadzenie działalności informacyjnej.  

5. Współpracę z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi z 
terenu województwa podlaskiego.  

6. Wspólne rozwiązywanie problemów mających ponadgminny charakter. 

7. Doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z 
prowadzoną działalnością. 

8. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzywojewódzkich.  

III. Członkowie 

§ 5 

1. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, administracji 
rządowej oraz partnerzy społeczni, zajmujący się problematyką uzależnień, którzy 
zadeklarują pisemnie swój udział w Forum oraz przedstawią upoważnienie wydane 
przez instytucję delegującą.  

§ 6 

Członek Forum ma prawo: 

1. Uczestniczyć w spotkaniach Forum.  

2. Wybierać i być wybieranym do władz Forum.  

3. Zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum.  

4. Korzystać z materiałów informacyjnych Forum.  

 

§ 7 

1. Spotkania organizowane w ramach Forum odbywają się 1 raz w kwartale.  

2. Miejsca organizacji spotkań Forum mogą ulegać zmianie w zależności od 
zgłoszonych propozycji. 

3. Spotkania Forum od stycznia 2008 r. będą finansowane ze składek członkowskich.  
O wysokości tych składek zadecyduje Zebranie Ogólne Członków Forum. 

 

§ 8 

Do obowiązków członków Forum należy: 

1. Uczestnictwo w realizacji celów Forum.  

2. Przestrzeganie postanowień statutu.  

3. Opłacanie składki członkowskiej Forum. 

  

 

 



§ 9 

Członkostwo w Forum ustaje w razie: 

1. Pisemnego złożenia rezygnacji z członkostwa.  

2. Wykluczenia przez Zebranie Ogólne Członków Forum, w przypadku niestosowania 
się do postanowień statutu.  

3. Uchylanie się od płacenia składek. 

§ 10 

Zarząd Forum może podjąć decyzję o przyjęciu w poczet członków Forum osoby innej niż 
wymienione w § 5. 

 

IV. Organizacja i zarządzanie 

§ 11 

Władzami Forum są: 

1. Zebranie Ogólne Członków Forum.  

2. Zarząd Forum.  

§ 12 

1. Zebranie Ogólne Członków Forum zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz  
w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.  

2. Zebranie Ogólne Członków Forum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy członków.  

3. Zebranie Ogólne Członków Forum może powoływać komisje problemowe oraz 
określać zakres i tryb ich działania.  

§ 13 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z 3 – 5 członków, w tym 
przewodniczącego zarządu.  

2. Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Zebranie Ogólne Członków Forum 
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

3. Zarząd Forum wybierany jest na okres dwóch lat.  

4. Zarząd reprezentuje wszystkich członków Forum.  

5. Zarząd ściśle współpracuje z koordynatorem Forum, pracownikiem Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, któremu Dyrektor FRDL – PC powierzy tę 
funkcję.  

6. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum raz do roku na Zebraniu Ogólnym 
Członków Forum.  

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Zebranie Ogólne Członków Forum uchwala Statut Forum.  

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

§ 15 

Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Zebrania Ogólnego Członków Forum. 

 
 Białystok, 25 września 2007 r. 


