
 

 

REGULAMIN 

KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM SEKRETARZY 

(Regulamin Forum) 

 

Postanowienia Ogólne 

§1 

1. KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM SEKRETARZY, zwane dalej Forum jest zrzeszeniem 

sekretarzy gmin i powiatów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 stacjonarnych oraz w formule on-line 

2) dyskusje problemowe 

3) wymianę doświadczeń 

4) współpracę z innymi zrzeszeniami, organizacjami i instytucjami realizujących 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 § 10 ust. 2 Regulaminu Forum.  

3. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Forum 

§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 

6) być wybieranym do prac Krajowej Rady Forów Sekretarzy 

 



 

 

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 Forum 

Organizacja Forum 

§6 

Organami Forum są: 

1) Zebranie Członków Forum 

2) Zarząd Forum 

§7 

1. Zebranie Członków Forum zwoływane jest przez Zarząd Forum przynajmniej raz w roku lub 

w każdym czasie na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Forum. 

2. Uchwały na Zebraniu Członków podejmowane są  zwykłą większością głosów. 

 

§8 

Do kompetencji Zebrania Członków należy: 

1) wybór członków Zarządu  

2) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu 

3) podejmowanie uchwał  w sprawach, w których Forum zajmuje stanowisko 

4) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania Forum 

5) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez  członków Forum 

6) powoływanie komisji problemowych  

7) uchwalanie Regulaminu  Forum 

8) rozwiązanie Forum 

§9 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie pracami Forum 

2) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Zebrania Członków 

3) akceptowanie  wysokości opłaty członkowskiej 

4) uczestnictwo w pracach krajowej rady forów sekretarzy lub wskazanie członka Forum 

jako przedstawiciela w pracach krajowej rady forów sekretarzy. 

2. Członkowie Zarządu są przedstawicielami wszystkich członków Forum i reprezentują ich we 

wszystkich sprawach wynikających z funkcjonowania Forum.   

 

§10 

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. 


