
 

 

STATUT 
FORUM SKARBNIKÓW SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO 

przy FRDL OR w Gdańsku 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego, zwane dalej Forum, jest organizacją 
konsultacyjno-szkoleniową. 

§ 2 

1. Forum funkcjonuje przy  FRDL Ośrodku Regionalnym w Gdańsku. Nie posiada osobowości 
prawnej. 

2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego 
przy FRDL Ośrodku Regionalnym w Gdańsku. 

§ 3 

Forum działa na obszarze Województwa Pomorskiego. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§ 4 

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu 
terytorialnego a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz 
innych instytucji i organizacji. 

§ 5 

Forum osiąga cele w szczególności poprzez: 

1. działalność konsultacyjną i doradczą 
2. dyskusje problemowe 
3. wyrażanie stanowiska w sprawie obowiązujących aktów prawnych 
4. opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych 
5. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej 
6. współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową 
7. doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną 

funkcją 



 

 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE 

§ 6 

Członkami Forum są skarbnicy gmin i powiatów z terenu Województwa Pomorskiego, przyjęci na 
podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej. 

§ 7 

Członek Forum ma prawo: 

1. korzystać z usług konsultingowych i doradczych przeznaczonych dla członków Forum 
2. korzystać z materiałów informacyjnych Forum 
3. wybierać i być wybieranym do władz Forum 
4. zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum 

§ 8 

Do obowiązków członka Forum należy: 

1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum 
2. przestrzeganie postanowień Statutu 
3. terminowe opłacanie kosztów udziału w Forum 

§ 9 

Członkostwo ustaje w razie: 

1. wystąpienia z Forum na podstawie złożonej pisemnej rezygnacji 
2. odwołania z funkcji skarbnika 
3. wykluczenia przez Walne Zebranie w razie nie przestrzegania niniejszego Statutu 

§ 10 

W pracach Forum mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu Forum, inne osoby nie spełniające 
warunków zawartych w § 6. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

§ 11 



 

 

Organami Forum są: 

1. Walne Zebranie członków Forum 
2. Zarząd Forum 

§ 12 

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok, nie później niż 6 
miesięcy po wyborach samorządowych.  

2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków. W razie braku kworum Zebranie odbywa się w drugim terminie (tego 
samego dnia po upływie 30 minut w obecności minimum 30 procent członków). 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Dyrektora FRDL Ośrodka 
Regionalnego w Gdańsku lub co najmniej 1/3 członków Forum. 

§ 13 

1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy od 5 do 9 osób. 
2. Zarząd reprezentuje Forum na zewnątrz, organizuje jego pracę oraz prezentuje stanowiska 

wypracowane przez członków Forum. 
3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów.  
4. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Prezesa; mogą też wybrać maksymalnie 

trzech zastępców prezesa. 
5. Zarząd jest uprawniony do przyjmowania rezygnacji członków Zarządu oraz uzupełniania i 

poszerzania swojego składu nie więcej niż o 1/3 składu określonego w pkt.1. 
6. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu. 
7. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Kończy się nie później niż 6 miesięcy po wyborach 

samorządowych. 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

1. Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie. 
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 15 

Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania lub z powodu braku 
aktywności Forum przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 16 

Zakres i formy współpracy Forum z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem 
Regionalnym w Gdańsku określa odrębne porozumienie. 

Sopot, październik 2002 r., zmiana: wrzesień 2014r. 


