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STATUT 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM WSPÓŁPRACY Z NGO W JST 
 

Postanowienia Ogólne 

§1 

 

1. Dolnośląskie forum osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz pracowników organizacji 

pozarządowych, zwane dalej Forum, jest zrzeszeniem, działającym przy Ośrodku Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zwanym dalej Ośrodkiem. 

2. Forum jest zrzeszeniem dobrowolnym, nie posiadającym osobowości prawnej i nie prowadzącym działalności 

gospodarczej. 

3. Cele i zasady funkcjonowania Forum oraz członkostwo w Forum określa Statut Forum. 

 

Cele i formy działania Forum 

 

§2 

 

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji miast, gmin, powiatów, 

województwa lub zrzeszeń jst oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji w 

zakresie działania merytorycznego Forum. 

 

§3 

Forum realizuje cele w szczególności poprzez: 

1. działalność szkoleniową,  

2. podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, 

3. dyskusje problemowe, 

4. konfrontację praktycznych możliwości realizacji zadań z obowiązującymi normami prawnymi oraz wnioskowanie 

zmian do odpowiednich organów, 

5. opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, 

6. współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za 

granicą, 

7. doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją. 

 

Członkostwo 

 

§4 

 

1. Członkami Forum są pracownicy gminy, powiatu lub województwa, którzy zajmują się współpracą samorządu 

z organizacjami pozarządowymi i pracownicy organizacji pozarządowych oraz podpiszą deklarację członkowską, 

z zastrzeżeniem ust. 2., w tym Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynator, dyrektor, 

kierownik i pracownik odpowiedzialny za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, zlecaniem zadań 

publicznych do realizacji organizacjom, przygotowaniem ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oceną i rozliczaniem dotacji, 

prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań, opracowaniem i realizacją programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadzorem nad organizacjami pozarządowymi, a także kadra 

zarządzająca i pracownicy NGO, stowarzyszeń, fundacji.  
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2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Forum jest wyrażone w deklaracji członkowskiej skierowanie określonego 

członka do Forum przez jednostkę go zatrudniającą oraz zobowiązanie tej jednostki do dokonywania kwartalnej 

opłaty za szkolenia, o której mowa w § 8 ust. 3 Statutu Forum.  

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

 

§5 

 

1.Członek Forum ma prawo: 

a. uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Forum, 

b. wybierać i być wybieranym do Zarządu Forum, 

c. uczestniczyć w Zebraniu Ogólnym Członków Forum, 

d. zgłaszać wnioski i wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Forum. 

2. Członek Forum ma obowiązek:  

a. uczestniczyć w realizacji celów Forum, 

b. przestrzegać postanowień Statutu. 

3. Ustanie członkostwa następuje: 

a. w przypadku pisemnej rezygnacji, 

b. wykluczenia przez Zarząd w związku z nieprzestrzeganiem postanowień Statutu Forum. 

 

Organizacja Forum 

 

§6 

 

Organami Forum są: 

1. Zebranie Ogólne Członków Forum, 

2. Zarząd Forum. 

§7 

 

1. Zebranie Ogólne Członków Forum zwoływane jest przez Zarząd Forum przynajmniej raz w kwartale lub w każdym 

czasie na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków. 

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

 

§8 

 

Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy: 

1. Wybór członków Zarządu,  

2. Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, 

3. Podejmowanie uchwały o wysokości kwartalnej opłaty za szkolenia, o której mowa w § 4, ust. 2. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których Forum zajmuje stanowisko, 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania Forum, 

6. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez  członków Forum, 

7. Uchwalanie Statutu Forum, 

8. Rozwiązanie Forum. 

 

§9 

 

1. Do kompetencji Zarządu, który jest organem koordynującym i liczy od 3 do 5 członków (w tym przewodniczący 

Zarządu), należy: 

a) kierowanie pracami Forum, 
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b) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Ogólnego 

Członków. 

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

wynikających z funkcjonowania Forum. 

3. Zarząd Forum jest wybierany na okres 3 lat. 

4. Zarząd współpracuje z koordynatorem Forum, który jest pracownikiem Ośrodka. 

5. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum raz do roku na zebraniu Ogólnym Członków.  

6. Wybór zarządu następuje w głosowaniu tajnym, na przygotowanych kartach do głosowania. Kandydatów do zarządu 

zgłaszają członkowie Forum. Kandydatem może być członek Forum. Liczba członków zarządu jest ustalona przed 

głosowaniem z dotychczasowym przewodniczącym Zarządu. 

7. Karta do głosowania zawiera wszystkich kandydatów. Członek Forum ma 2 głosy do wykorzystania na danej karcie do 

głosowania. 

8. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Forum i osoby posiadające pełnomocnictwo szczególne (do głosowania) 

członka Forum. 

9. Podliczeniem głosów zajmuje się komisja skrutacyjna wybrana po zgłoszeniu kandydatur. Komisja liczy 3 osoby. 

Komisja dokonuje uzupełnienia nazwisk na kartach do głosowania osób zgłoszonych jako kandydatury do zarządu. 

10. Nadzór nad wyborami pełni koordynator Forum lub w przypadku zastępstwa inny przedstawiciel Ośrodka. 

11. Członkostwo w Zarządzie Forum wygasa w przypadku: 

a) Złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, 

b) Odwołania przez Zebranie ogólne Forum. 

 

§10 

 

1. Obsługę organizacyjną Forum zapewnia Ośrodek.  

2. Ośrodek, jako inicjator utworzenia Forum, zobowiązuje się wobec Forum do następujących świadczeń w ramach 

składki i własnej działalności statutowej: 

1) pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla działalności Forum poprzez koordynatora; 

2) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej Forum; 

3) gromadzenia funduszy pochodzących ze składek członkowskich członków Forum z przeznaczeniem na pokrycie: 

a) kosztów przygotowania szkoleń przez Forum, w tym w szczególności: 

• opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, 

• wynajmu sal na potrzeby spotkań Forum, 

• honorariów, kosztów podróży i noclegów wykładowców i ekspertów, 

• zakupu materiałów biurowych, 

• powielania materiałów, 

• kosztów prowadzonej działalności promocyjnej i informacyjnej Forum, 

• wyżywienia członków podczas spotkań Forum, 

b) kosztów funkcjonowania koordynatora; 

4) poszukiwania możliwości uzyskiwania dotacji na działalność Forum; 

5) innych form pomocy realizowanych w ramach możliwości Ośrodka. 

 

§11 

1. Statut Forum podjęty został uchwałą Zebrania Ogólnego Członków … 2021 r. 

 

Przewodniczący Zarządu Forum 

  

 

Członkowie Zarządu Forum:  


