Statut
Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów
Tekst jednolity
I.

Postanowienia ogólne

§1
Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, zwane dalej Forum, jest organizacją
seminaryjno-konsultacyjną działającą pod patronatem Ośrodka Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pańki, zwanego dalej Ośrodkiem, nie posiadającą osobowości
prawnej.
§2
Pełna nazwa Forum brzmi: Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Siedzibą
Forum jest miasto Katowice.
II.

Cele i przedmiot działania Forum
§3

Celem działania Forum jest:
1) doskonalenie poziomu funkcjonowania rad gmin i powiatów województwa śląskiego,
2) wymiana doświadczeń między członkami Forum,
3) prezentowanie opinii członków Forum wobec instytucji i organizacji działających na
rzecz samorządu terytorialnego oraz władz samorządowych i państwowych.
4) wyrażanie stanowisk w kwestii obowiązujących oraz projektowanych aktów prawa
samorządowego,
5) doraźne wspieranie członków Forum w zakresie pełnionych przez nich obowiązków.
§4
Przedmiotem działania Forum jest:
1) omawianie, ocenianie, opiniowanie i zgłaszanie uwag do treści przygotowywanych
aktów prawa samorządowego,
2) problematyka obowiązków i kompetencji przewodniczących rad i radnych gmin i
powiatów.
3) zastosowanie środków technicznych i rozwiązań wspomagających pracę rad gmin i
powiatów.
§5
Forum osiąga swe cele szczególnie poprzez:
1) dyskusje problemowe;
2) konsultacje wzajemne;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) konfrontację praktycznych możliwości realizacji zadań z obowiązującymi normami
prawnymi oraz wnioskowanie zmian do odpowiednich organów;
5) opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych;
6) wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń
w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją;

7) konsultacyjne spotkania merytoryczne z przedstawicielami instytucji samorządowych,
rządowych oraz innymi ekspertami samorządowymi.
III.

Członkowie

§6
Członkami Forum są jst reprezentowane przez przewodniczących rad gmin i powiatów z
terenu województwa śląskiego.
§7
Członek Forum ma prawo:
1) uczestniczyć w spotkaniach Forum;
2) wybierać i być wybieranym do władz Forum;
3) zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum;
4) korzystać z materiałów informacyjnych Forum.
§8
Do obowiązków członka Forum należy:
1) uczestniczenie w realizacji celów Forum;
2) przestrzeganie postanowień Statutu Forum;
3) wnoszenie składki za członkostwo w Forum.
§9
Członkostwo w Forum ustaje w razie:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) wykluczenia przez Zebranie Ogólne w przypadku niestosowania się do postanowień
Statutu;
3) niewnoszenia kwartalnych opłat za członkostwo w Forum przez co najmniej pół roku.
§ 10
Zarząd Forum może podjąć decyzję o przyjęciu w poczet członków Forum osoby innej niż
wymienione w § 6.
IV.

Organizacja i zarządzanie
§ 11

Władzami Forum są:
1) Zebranie Ogólne członków Forum;
2) Zarząd Forum.
§ 12
1. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd Forum przynajmniej raz w roku lub na
wniosek co najmniej 1/3 członków.
2. Zebranie Ogólne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków.
3. Zebranie Ogólne może powoływać komisje problemowe oraz określać zakres i tryb ich
działania.

4. Zebranie Ogólne podejmuje uchwałę o wysokości kwartalnej opłaty za członkostwo w
Forum.

§ 13
1. Zarząd jest organem koordynującym i liczy od 3 do 6 członków, w tym przewodniczący
Zarządu i 2 wiceprzewodniczących Zarządu.
2. Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków Zarządu wybiera Zebranie Ogólne
zwykłą większością głosów.
3. Zarząd Forum wybierany jest na okres kadencji rady.
4. Zarząd reprezentuje Forum na zewnątrz.
5. Zarząd współpracuje z koordynatorem Forum reprezentującym Ośrodek, zwanym dalej
koordynatorem.
6. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum raz do roku na Zebraniu Ogólnym.
V.

Postanowienia końcowe

§ 14
Ośrodek, jako inicjator utworzenia Forum, zobowiązuje się wobec Forum do następujących
świadczeń w ramach 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 spotkań Forum, w tym w szczególności:
• opłat pocztowych i telekomunikacyjnych,
• wynajmu sal na potrzeby spotkań Forum,
• honorariów, kosztów podróży i noclegów ekspertów,
• zakupu materiałów biurowych,
• powielania materiałów na spotkania,
• 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.
§ 15
Forum zobowiązuje się wobec Ośrodka do:
1) terminowego wnoszenia opłat za spotkania przez członków Forum w ramach jego
działalności;
2) wspierania działalności Ośrodka poprzez m.in. udzielanie rekomendacji i opinii
dla instytucji zewnętrznych;
3) przekazywania do wiadomości Ośrodka treści uchwał Zarządu i Zebrania Ogólnego,
jak też rocznych sprawozdań z pracy Forum;
4) umożliwiania udziału w pracach Forum koordynatorowi i przedstawicielom Ośrodka.
§ 16
Działalność Forum jest ujmowana w sprawozdaniach z działalności statutowej Ośrodka.

§ 17
Brak działalności Forum w formach określonych Statutem przez okres dłuższy niż sześć
miesięcy powoduje zawieszenie warunków współpracy między Forum a Ośrodkiem.
§ 18
1. Zebranie Ogólne uchwala Statut Forum.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 19
Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Zebrania Ogólnego z przywołaniem
§ 12 ust. 2.
§ 20
Forum może używać pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem
siedziby.
§ 21
Statut uchwalono w dniu 26 czerwca 2007 r. na zebraniu założycielskim Śląskiego Forum
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Zmiany do Statutu wprowadzono na zebraniu
sprawozdawczym w dniu 27 lutego 2009 r., na zebraniu ogólnym w dniu 25 marca 2011 r.
oraz zebraniu ogólnym w dniu 26 stycznia 2019 r.

Zarząd Forum:
Marek Pszonak – przewodniczący Zarządu Forum………………………………………….
Jolanta Moćko – wiceprzewodnicząca Zarządu Forum……………………………………..
Piotr Kosztyła – wiceprzewodniczący Zarządu Forum……………………………………...

