Tekst jednolity - uwzględniający zmiany określone w uchwale nr 4/14 z dnia 24.06.2014 r.

STATUT
„FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA”
Tekst jednolity

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Świadomi potrzeb Regionu i zjednoczeni pragnieniem jego rozwoju Fundatorzy:

Jan Bednarz

Ewa Kramarczyk

Jan Pyka

Piotr Bryniarski

Włodzimierz Kuta - Łęczyński

Antoni Rapacz

Julian Chrustek

Bogdan Lelek

Michał Skowron

Aleksander Chuchrowski

Jan Macioł

Bogdan Sroka

Maria Daszkiewicz

Zbigniew Mackoś

Janusz Stachura

Tadeusz Klimiński

Krzysztof Pisiewicz

Marek Świder

Maciej Kopytek

Maria Pitek

Paweł Wójciak

Władysława Kopytek

Robert Zając

aktem notarialnym nr Rep.A225/98 sporządzonym dnia 12 stycznia 1998 r. przez notariusza Czesława
Szynalika z Kancelarii Notarialnej w Mszanie Dolnej przy ul. Fabrycznej 6 ustanawiają Fundację pod nazwą :
„FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA”.
Fundatorzy pragną aby Fundacja powołana do życia w niniejszym akcie kontynuowała dzieło zapoczątkowane
w Regionie Rabka przez Polsko - Szwajcarski Program Regionalny, utworzony na mocy porozumienia, zawartego
w dniu 18 listopada 1991 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka jako sukcesor tak dorobku, jak i zobowiązań Polsko - Szwajcarskiego
Programu Regionalnego, w szczególności zobowiązana jest także do kontynuowania wszelkich przedsięwzięć
realizowanych uprzednio przez ten Program.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.
§3

Siedzibą Fundacji jest Rabka - Zdrój.
§4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Gmina Rabka Zdrój oraz jej okolice, dalej zwane Regionem Rabka lub Regionem.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

§6
Fundacja może używać pieczęci oraz znaku graficznego, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§7
1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. O przyznaniu odznak, medali i wyróżnień decyduje Rada Fundacji.

§8
Właściwym ministrem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej, w szczególności na rzecz
wszechstronnego rozwoju Regionu Rabka.
2. Cele Fundacji obejmują realizację zadań w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6) ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7) ratownictwa i ochrony ludności,

8) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,

14) promocji i organizacji wolontariatu,
15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe, w zakresie określonym w pkt 1-15;
§ 10

1. Cele i zadania określone w § 9 Fundacja realizuje, w szczególności poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami w tym
międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, społecznymi i związkowymi,
a także podmiotami gospodarczymi;

2) udzielanie pomocy finansowej oraz specjalistycznej w organizowaniu, prowadzeniu
i rozwijaniu działalności, w tym działalności gospodarczej w formie:

a.

doradztwa w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;

b.

udzielania pożyczek i udostępniania środków finansowych tworzonym i istniejącym małym i
średnim podmiotom gospodarczym;

c.

organizacji kursów, szkoleń i wykładów dla osób podnoszących posiadane lub
zdobywających nowe kwalifikacje zawodowe;

d.

współpracy z instytucjami działającymi w zakresie pośrednictwa pracy i aktywizacji
bezrobotnych;

3) pomoc dla istniejących oraz współpracę przy tworzeniu nowych placówek naukowo - badawczych u
podstaw działania których leży szeroko rozumiana ochrona zdrowia; finansowanie przedsięwzięć
zmierzających do praktycznego wykorzystania najnowszych zdobyczy nauki w tej dziedzinie;
4) współpracę z instytucjami kultury i oświaty w organizowaniu konkursów, olimpiad i innych działań
mających na celu popularyzację wiedzy, w tym wiedzy o Regionie i udzielanie tym placówkom pomocy
finansowej;

5) przyznawanie stypendiów dla:

a.

młodzieży szczególnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;

b.

artystów i innych osób realizujących cele Fundacji oraz mających twórcze dokonania
w zakresie promocji Regionu;

6) organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznawanie przedsiębiorców
z najnowszymi sposobami zarządzania i nowoczesnymi technologiami;

7) organizowanie festynów, festiwali, targów, giełd służących ożywieniu kulturalnemu, naukowemu
i gospodarczemu;

8) pomoc finansową dla inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego w szczególności budowa
małych elektrowni wodnych, oczyszczalni ścieków, ekologicznych wysypisk śmieci;

9) dofinansowywanie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
10) inicjowanie, dofinansowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury, oświaty, turystyki,
sportu i rekreacji;
11) wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć wyodrębnione księgowo fundusze, w szczególności
Fundusze Pożyczkowe oraz Fundusz Stypendialny. Szczegółowy zakres organizacji i działania funduszy określają
odrębne regulaminy uchwalane przez Zarząd Fundacji.

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11

1. Majątek Fundacji służy osiąganiu jej celów statutowych.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych),
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte
przez Fundację w toku jej działalności.

§ 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w Rozdziale VI

2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe oraz na swoje utrzymanie i rozwój.
3. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.100 zł (słownie: jeden tysiąc
sto złotych ), a na działalność statutową kwotę: 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
§ 13

Zysk Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 16, jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych
Fundacji, o ile nie służy pokryciu strat z lat ubiegłych.

§ 14
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów,
2) wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,

3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4) dochodów z działalności gospodarczej,

5) odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach
bankowych,

6) dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
7) dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,

8) dalszych świadczeń Fundatorów,
9) innych zgodnych z prawem źródeł.

§ 16

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub
łącznej), w znacznej wysokości uzyskują tytuł : Sponsora Fundacji - jeżeli wyrażą takie życzenie.
2. O przyznaniu tytułu Sponsora Fundacji decyduje Rada Fundacji.

3. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI
§ 19

Organami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem”,
2) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
3) Zarząd Fundacji zwanym dalej Zarządem,
4) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Rozstrzygnięcia organów Fundacji podejmowane są w drodze uchwał, rozstrzygnięcia Zarządu mogą
także zapadać w formie decyzji.
2. Inicjatywa uchwałodawcza o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, przysługuje każdemu członkowi
organów Fundacji.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji dla których niniejszy
statut przewiduje głosowanie tajne. W uzasadnionych przypadkach organy Fundacji zadecydować mogą o

przeprowadzeniu głosowania tajnego.

4. Wybór i odwołanie członków: Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia organów Fundacji są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia, Rady,
Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu każdego z
tych organów.

6. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają
wewnętrzne regulaminy, uchwalone odpowiednio przez te organy.
§ 20 a.
W skład Zgromadzenia wchodzą Fundatorzy.
Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu.
Kandydata na nowego członka Zgromadzenia zgłosić może grupa co najmniej
7 Fundatorów.
4. O przyjęciu nowego członka, Zgromadzenie decyduje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym”.
5. Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.
1.
2.
3.

§ 20 b.
Do zakresu działania Zgromadzenia należy:
1) przyjęcie w skład Zgromadzenia,
2) wykluczenie ze Zgromadzenia,
3) wybór oraz odwołanie Rady,
4) wyrażanie opinii w sprawie uchwał Rady dotyczących zmian Statutu Fundacji,
fundacją oraz likwidacji Fundacji”.

połączenia z inną

§ 20 c.
1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych, które odbywają się raz w roku albo na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek co najmniej 7 Fundatorów, wniosek Rady lub wniosek
Zarządu,.
2. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad. Posiedzenia nadzwyczajne Przewodniczący Rady zwołuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego Rady posiedzenia w terminie określonym w ustępie
1 albo 2, posiedzenie zwołuje Zarząd.
4. Posiedzeniom Zgromadzenia przewodniczy Przewodniczący Rady, albo osoba wybrana przez Zgromadzenie.
5. O miejscu, dacie i godzinie posiedzenia Zgromadzenia Fundator powinien być zawiadomiony co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. W przypadku, gdy w porządku obrad przewidziano sprawy określone w § 20b pkt. 2-pkt 4, zawiadomienie powinno zostać doręczone listem poleconym,
bądź za pomocą poczty elektronicznej lub faksu o ile Członek Rady złoży stosowne oświadczenie.
6. Wraz z zawiadomieniem Fundatorowi doręcza się porządek obrad posiedzenia
7. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
Fundatorów, chyba że niniejszy statut przewiduje inne zasady.
§ 20 d.
1. Prawo Fundatora do udziału w Zgromadzeniu ustaje w przypadku:
1) złożenia - skierowanej na ręce Przewodniczącego Rady- pisemnej rezygnacji Fundatora w pracach Fundacji,

2) wykluczenia Fundatora z powodu istotnego naruszenia przez niego postanowień niniejszego statutu, w
szczególności nienależytego podejmowania działań pozostających w sprzeczności z celami Fundacji lub
godzących w jej interesy albo wizerunek publiczny,
2. Przyjęcie rezygnacji Fundatora następuje uchwałą Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
3. Wykluczenie Fundatora następuje uchwałą Zgromadzenia w głosowaniu tajnym i wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów.
4. Przed przystąpieniem do głosowania wykluczany Fundator, winien mieć możliwość wypowiedzenia się. Nieobecność osoby, wykluczanej, nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu przez wniosku o wykluczenie.
5. Wykluczenie Fundatora powoduje utratę przez niego prawa sprawowania funkcji w organach Fundacji.

§ 21
1. W skład Rady wchodzi 12 członków wybieranych przez Zgromadzenie na okres 4 lat. Jeżeli w ostatnim
roku kadencji Zgromadzenie nie dokona wyboru Rady, kadencja przedłuża się na kolejny rok.
2. Członkami Rady mogą być Fundatorzy oraz osoby nie będące Fundatorami, z zastrzeżeniem, że osoby nie
będące Fundatorami nie mogą stanowić więcej niż 1/6 jej składu.
3. Rada może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu w trakcie trwania kadencji, przypadku
zaistnienia okoliczności o których mowa w § 20d ust. 1 albo § 26 ust.
4. Kadencja osób o których mowa w ust. 2 ptk.3 upływa się wraz z kadencją Rady.

§ 22
Rada jest organem o uprawnieniach uchwałodawczych, inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 23
Do zakresu działania Rady należy:
1) zatwierdzenie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
2) podejmowanie uchwał, na wniosek Zarządu lub 7 członków Rady w sprawach: zmian w Statucie, przystąpienia do
spółek, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
3)wybór oraz odwoływanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych działalności Fundacji,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi,
7) podejmowanie, na wniosek Zarządu uchwał w sprawie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Fundacji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.
9)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
10)wykonywanie innych zadań w sprawach wskazanych w poszczególnych postanowieniach niniejszego statutu.
2. Rada może powoływać komisje i zespoły zajmujące się opracowywaniem lub opiniowaniem powierzonych im
zagadnień określając ich skład osobowy.
§ 24
1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w składzie: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady i
Sekretarz Rady.
2. Prezydium Rady jest wybierane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący Rady, zwany dalej Przewodniczącym, przewodniczy obradom Rady, oraz kieruje jej pracami, a
także reprezentuje Fundację stosunkach pracy z członkami Zarządu.
4. W przypadku niemożliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki i uprawnienia przejmuje
Wiceprzewodniczący Rady.

§ 25
1. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał albo na
posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek: Zarządu, wniosek co najmniej 7 Fundatorów,
wniosek ¼ Członków Rady lub wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, ustalając z Prezydium Rady oraz z Zarządem porządek obrad.
Posiedzenia nadzwyczajne Przewodniczący zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia w terminie określonym w ustępie 1 albo 2,
posiedzenie zwołuje Zarząd.
4. O miejscu, dacie i godzinie posiedzenia członek Rady powinien być zawiadomiony co najmniej na 14 dni
przed planowanym terminem zebrania. W przypadku, gdy w porządku obrad przewidziano punkt dotyczący:
odwołania członka Rady lub kwestii określonych w § 23 ust. 1 pkt 3, zawiadomienie powinno zostać
doręczone listem poleconym, bądź za pomocą poczty elektronicznej lub faksu o ile Członek Rady złoży
stosowne oświadczenie
5. Wraz z zawiadomieniem członkowi Rady doręcza się porządek obrad posiedzenia,
6. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu
Rady, chyba że niniejszy statut przewiduje inne zasady. W przypadku równej liczby głosów głos
Przewodniczącego jest głosem decydującym,

§ 26
1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady bądź z dniem jego odwołania .
2. Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku:
1) złożenia - skierowanej na ręce Przewodniczącego - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
2) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu, w szczególności nienależny tego wypełnienia funkcji
członka Rady lub podejmowania działań pozostających w sprzeczności z celami Fundacji lub godzących w jej interesy
albo wizerunek publiczny,
3) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
3. Odwołania członka Rady dokonuje Zgromadzenie, a w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3- Rada.
4. Odwołanie członka Rady następuje w głosowaniu tajnym i wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności co najmniej połowy Fundatorów, a jeżeli odwołania dokonuje Rada, obecności co najmniej połowy składy
Rady.
5. Postanowienia § 20 d ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 27
1. Zarząd wybierany jest na okres 4 lat spośród członków Rady i składa się z 3-5 osób.

2. Wybór i odwołanie członków Zarządu wymaga obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów Wiceprezesa.
4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Prezydium Rady oraz w Komisji Rewizyjnej.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można również łączyć z członkostwem w organach zarządzających oraz
nadzorczych spółek, o których mowa w § 36.

§ 28

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku objęcia funkcji lub podjęcia pracy, o których mowa w § 27 ust. 4 i
5 albo z dniem odwołania przez Radę.
2. Ustanie członkostwa w Zarządzie stwierdza w drodze uchwały Rada.

3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
1) złożenia - skierowanej na ręce Przewodniczącego - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach
Zarządu,
2) istotnego naruszenia postanowień statutu, w szczególności nienależytego wypełnienia funkcji członka
Zarządu lub podejmowania działań mogących pozostawać w sprzeczności z celami Fundacji lub godzących
w jej interesy albo wizerunek publiczny,

3) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
§ 29

1. Do zakresu działania Zarządu należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów Fundacji.

2. Zarząd w szczególności:
1) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) przedkłada Radzie roczne programy działalności Fundacji,
3) sprawuje zarząd i nadzór nad majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji,

4) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo - gospodarczej,
5) sporządza roczne plany finansowe Fundacji,

6) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
7) uchwala, w miarę potrzeb, wewnętrzne regulaminy i instrukcje,

8) określa zasady wynagradzania pracowników, nie będących członkami Zarządu.

§ 30

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes lub Wiceprezes z drugim Członkiem Zarządu albo
Pełnomocnikiem działającym w ramach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.

2. W zakresie zwykłego zarządu oświadczenia woli na mocy udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa,
może składać Członek Zarządu lub Pełnomocnik.

§ 31
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Uchwały i decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
jego członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa jest głosem decydującym.

3. Członkowi Zarządu przysługuje dieta za udział w posiedzeniach. Wysokość diety jest ustalana corocznie w
planie finansowym Fundacji zatwierdzanym przez Radę.

4. Postanowienia ust.3 nie stosuje się do Członków Zarządu pozostających z Fundacją w stosunku
pracy.

§ 32
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz kierowanie jego obradami,

2) organizacja pracy Zarządu,
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji w uzgodnieniu z Zarządem.

§33
(skreślony)

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych na czas określony z pośród Członków
Rady,
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu i Prezydium Rady, pracownicy
Fundacji oraz osoby posiadający pełnomocnictwa o których mowa w § 30.
3.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, który kieruje jej pracami,

4.

Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Fundacji.

5.

Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, zarówno co do zgodności z księgami
i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2) badanie sprawozdań sporządzanych przez Zarząd,
3) przedkładanie Radzie wniosków w sprawie: absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcia lub odrzucenia
sprawozdania z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
4) składanie Radzie pisemnego sprawozdania z wyników badań o których mowa w pkt 1 i 2.

6.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
składu.

Rozdział V ZMIANA STATUTU
§ 35

1. Zmiana statutu nie może być sprzeczna z celami dla których powołano Fundację.
2. Uchwała Rady o zmianie statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej
2/3 członków Rady.

Rozdział VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 36

1. Fundacji może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności, poprzez:
1) tworzenie spółek prawa handlowego

2) wnoszenie wkładu pieniężnego lub aportu do istniejącej spółki.
2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników albo Walnego Zgromadzenia w spółkach, o których mowa

w ust. 1 pkt 1) pełni Zarząd,
3. Fundacja w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2), reprezentowana jest przez osoby powołane uchwałą
Zarządu.
§ 37

1. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczane są:
1) część funduszu założycielskiego w wysokości 1.100zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych),

2) część zysków osiągniętych przez spółki, o których mowa w § 36 ust. 1
3) składniki majątkowe przekazywane na ten cel przez Zarząd

§ 38
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39

1.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.

Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mogłaby nastąpić zmiana celów Fundacji.

3. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada, kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co

najmniej 2/3 członków Rady.

§ 40
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada, kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego
majątku, a także wyznaczać likwidatora.
4. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia ministra nadzorującego

§ 41

Majątek pozostały po likwidacji fundacji przeznacza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 z późn. zmian.) .

§ 42
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 30 czerwca sprawozdanie ze swej działalności za rok
ubiegły.
§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.

