STATUT
FORUM SKARBNIKÓW SAMORZĄDÓW LOKALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PRZY FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ CENTRUM SZKOLENIOWYM W ŁODZI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego działające przy Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowym w Łodzi zwane dalej Forum jest organizacją szkoleniowo –
konsultacyjną.
§ 2. 1. Forum funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowym w Łodzi jako
jednostka autonomiczna, nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego przy
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowym
§ 3. Forum działa na obszarze Województwa Łódzkiego.
ROZDZIAŁ II
Cel i przedmiot działania
§ 4. Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu
terytorialnego, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej
i innych instytucji/organizacji jak również wymiana informacji i doświadczeń zawodowych, podnoszenie i
doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Forum wzajemne wsparcie członków Forum oraz
promowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
§ 5. Forum osiąga cele w szczególności poprzez:
1) działalność szkoleniową,
2) dyskusje problemowe,
3) działalność konsultacyjną i doradczą,
4) wyrażanie stanowiska w sprawie obowiązujących aktów prawnych,
5) opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych,
6) współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami o podobnych do Forum celach
działania,
7) doraźne wsparcie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją,
8) inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum.
§ 6. Realizacja zadań Forum pokrywana jest z wynagrodzeń bądź opłat wnoszonych przez Członków lub
dotacji na ten cel uzyskanych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie
§ 7. Członkami Forum są Skarbnicy i ich zastępcy Powiatów, Miast i Gmin na podstawie złożonej na piśmie
deklaracji członkowskiej i po podpisaniu umowy członkowskiej.
§ 8. Członek Forum ma prawo:
1) uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum,

2) korzystać z usług konsultingowych i doradczych przeznaczonych dla członków Forum,
3) korzystać z materiałów informacyjnych Forum,
4) wybierać i być wybieranym do władz Forum,
5) zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum.
§ 9. Członek Forum ma obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Forum,
2) przestrzegania postanowień Statutu,
§ 10. Członkostwo w Forum ustaje w razie:
1) wystąpienia z Forum na podstawie pisemnej rezygnacji,
2) wygaśnięcia członkostwa z powodu rozwiązania umowy członkowskiej,
3) śmierci członka Forum,
4) wykluczenia na podstawie uchwały Zarząd Forum w przypadku nie przestrzegania postanowień
Statutu.
§ 11. W pracach Forum mogą uczestniczyć na zaproszenie Zarządu Forum i FRDL Centrum Szkoleniowego w
Łodzi, inne osoby nie spełniające warunków zawartych w § 7.
ROZDZIAŁ IV
Władze Forum
§ 12. Organami Forum są:
1) Walne Zebranie Członków Forum,
2) Zarząd Forum.
§ 13. 1. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL Centrum Szkoleniowego w
Łodzi przynajmniej raz w roku.
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
15 minut bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych
do głosowania).
§ 14. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Forum,
2) podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu,
4) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian w statucie,
7) rozpatrywanie wniosków członków Forum.
8) uchwalanie wysokości kosztów kształcenia ustawicznego
§ 15. 1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 4 członków.
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 Przewodniczącego, mogą też wybierać maksymalnie
jednego Zastępcę.
5. Zarząd jest uprawniony do przyjmowania rezygnacji członków Zarządu.

6. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu.
7. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
8. Zarząd działa społecznie.
9. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 16. Do kompetencji Zarządu należą:
1) przedkładanie do FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi propozycji tematów spotkań
szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form pracy Forum,
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) reprezentowanie Forum na zewnątrz,
5) rozpatrywanie wniosków Członków Forum;
6) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum,
7) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
8) wykluczanie członków Forum w przypadku nie przestrzegania postanowień Statutu.
§ 17. 1. Posiedzenia Zarządu w miarę potrzeb zwołuje przewodniczy lub działający z jego upoważnienia
zastępca przewodniczącego.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków
Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Można uchwalić
głosowanie tajne.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Do kompetencji FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi należy:
1. prowadzenie niezbędnej dokumentacji Forum;
2. inicjowanie spotkań Forum;
3. organizowanie pracy organów Forum;
4. prowadzenie obsługi księgowo - finansowej Forum w ramach księgowości FRDL Centrum
Szkoleniowego w Łodzi;
2. FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi ma prawo występowania w imieniu Forum do innych organizacji i
instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie realizowania zadań statutowych Forum.
§ 19. 1. Statut Forum uchwala i zmienia Walne Zebranie w porozumieniu z FRDL Centrum Szkoleniowy w
Łodzi.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 20 Rozwiązanie Forum może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub w drodze decyzji
Fundacji w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
§ 21 Uchwały, postanowienia lub decyzje organów Forum nie mogą naruszać interesów FRDL Centrum
Szkoleniowego w Łodzi.
§ 22. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

