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REGULAMIN
KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
zwane dalej Forum
(Regulamin Forum)
Postanowienia Ogólne
§1
1. KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ, zwane dalej Forum
jest zrzeszeniem przedstawicieli oświaty samorządowej z terenu Województwa KujawskoPomorskiego i działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
2. Forum jest zrzeszeniem dobrowolnym, nieposiadającym osobowości prawnej
i nieprowadzącym działalności gospodarczej
3. Cele, zasady funkcjonowania Forum oraz członkostwo w Forum określa Regulamin Forum.
Cele i formy działania Forum
§2
Celem działania Forum jest:
1) doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego,
2) przedstawianie opinii członków Forum wobec organów administracji publicznej oraz innych
organizacji i instytucji,
3) wspieranie inicjatyw samorządowych.
§3
Forum osiąga cele w szczególności poprzez:
1) organizację seminariów i konferencji,
2) dyskusje problemowe,
3) wymianę doświadczeń,
4) współpracę z innymi zrzeszeniami, organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele,
5) działalność informacyjną,
6) działalność konsultacyjną i doradczą.
Członkostwo
§4
1. Członkiem Forum może zostać osoba zatrudniona w podmiotach wymienionych
w §1 ust. 1, z terenu działania Forum, która podpisze deklarację członkowską, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Forum jest zobowiązanie jednostki zatrudniającej
członka do dokonywania opłaty, o której mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu.
3. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§5
1.Członek Forum ma prawo:
1) uczestniczyć w seminariach i konferencji organizowanych przez Forum
2) uczestniczyć we wszystkich innych formach aktywności Forum
3) wybierać i być wybieranym do Zarządu Forum
4) uczestniczyć w Zebraniu Członków Forum
5) zgłaszać wnioski i wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Forum
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2. Członek Forum ma obowiązek:
1) uczestniczyć w realizacji celów Forum
2) przestrzegać postanowień Regulaminu
3. Ustanie członkostwa następuje:
1) w przypadku pisemnej rezygnacji
2) wykluczenia przez Zarząd w związku z nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
Organizacja i zarządzanie
§6
Organami Forum są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Forum.
§7
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w kwartale lub na
wniosek co najmniej 1/3 członków.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków. W razie braku kworum, Walne Zebranie Członków odbywa się w
drugim terminie – tego samego dnia po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych
członków uprawnionych do głosowania.
§8
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Forum,
2. podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum,
4. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. uchwalanie zmian w Regulaminie,
7. rozpatrywanie wniosków członków Forum
§9
1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy od 3 do 5 osób.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego i jego
zastępcę.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Kończy się nie później niż 3 miesiące po wyborach
samorządowych.
4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub ustania członkostwa
w Forum na zasadach określonych Regulaminem, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.
5. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.
§ 10
Do kompetencji Zarządu należy:
1. proponowanie tematów spotkań oraz innych form pracy Forum,
2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
5. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań.
6. akceptowanie wysokości opłaty, o której mowa w § 15 ust.2
7. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum,
8. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
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§ 11
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
przewodniczy im Przewodniczący Forum lub działający z jego upoważnienia
Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. W razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Regulamin jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 13
Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub w przypadku braku
aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
§ 14
1. W pracach Forum mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu Forum, inne osoby, które nie
spełniają warunków określonych w § 4.
2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, członek Forum może być zastąpiony na
spotkaniu Forum przez osobę spoza członków Forum. Osoba ta musi mieć pisemne
upoważnienie członka Forum.
§15
1. Obsługę organizacyjną Forum zapewnia Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
2. Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ustala wysokość
kwartalnej zryczałtowanej opłaty za organizację seminariów i konferencji w ramach Forum.
Wysokość opłaty zatwierdza Zarząd Forum.
3. Regulamin Forum ustalony został uchwałą Zebrania Członków.

