
KANCELAArA NOTARIALNA
Notariusz Mariusz Chmielewski
71-502 Szczecin, ul. Odzieżowa 5

Strona l z 2 NIP: 852-010-01-08
Regon: 812618421

Tel. 091 4243484 (-85), Fax 0914213377
notariusz.chl11iele.\Vs~i@grnail.com

- WYPIS-

Repertorium A numer 5669 / 2014

AKT NOTARIALNY
Dnia pierwszego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (01.08.2014r.) przed

Notariuszem Mariuszem CHMIELEWSKIM prowadzącym Kancelarię Notarialną w
Szczecinie przy ulicy Odzieżowej numer 5, w siedzibie kancelarii stawił się: ------------

Grzegorz Andrzej SUWAŁA, syn Jerzego i Anny, -------------------------------
-legitymujący się dowodem osobistym numer ANJ 122344, PESEL: 75100602715, ---
- zamieszkały w Ustowie numer 40m/5, kod pocztowy: 70-001 Szczecin,
województwo zachodniopomorskie.-------------------------------------------------------------

Tożsamość Stawającego ustalono na podstawie dowodu tożsamości, którego
numer wpisano poniżej nazwiska.----------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O
USTANOWIENIU FUNDACJI

§ 1. Stawający, zwany dalej "Fundatorem" oświadcza, że ustanawia fundację
pod nazwą "GOKART PL", zwaną dalej "Fundacją", która działać będzie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr
46, poz.203 z późno zm. ).--------------------------------------------------------------------------

§ 2. Siedzibą Fundacji jest Szczecin, województwo zachodniopomorskie.--------

§ 3. Celem Fundacj i jest: ------------------------------------------------------------------
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również wśród dzieci i młodzieży, w

szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowo - kartingowych, -------
2. popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku, -----------
3. nauka, edukacj a, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu

drogowym, --------------------------------------------------------------------------------------
4. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, ---------------------------------------------
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród

~p.oł~cze~.stwakultury motoryzacji oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i
Jej hIstorII, --------------------------------------------------------------------------------------

6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ----------------
7. działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia, --------------------------------
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,-
9. działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności, ----------------------------
10. działalność ekologiczna oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie
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§ 4. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), która stanowi fundusz założycielski Fundacji,
wniesiony przez Fundatora. ----------------------------------------------------------------------

§ 5. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego
Rej estru Sądowego. ----- ------------- ----- ---------------------- --------------------------------- --

§ 6. Wypisy aktu wydawać można Fundatorowi oraz Zarządowi Fundacji
w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----------------------------------------------------------------

§ 7. Naliczono opłaty: ---------------------------------------------------------------------
a) taksę notarialną z §§ 3 i 5 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. Nr 148
poz.1564 ze zm.) w kwocie------------------------------------------------------------100,00 zł
b) taksę notarialną z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. Nr 148
poz.1564 ze zm.) za 3 wydane wypisy w kwocie ------------------------------------36,00 zł
Ponadto pobrano podatek od towarów i usług od wyżej wymienionych kwot taksy
notarialnej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późno zm.) - stawka 23% w kwocie-------------31,28 zł
Raze ID :-----------------------------------------------------------------------------------16 7,28 zł
Słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia osiem groszy.---------------------

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO .
...................... _ - - _._...... .-..-..- - _ _ .

Na oryginale własnoręczne podpisy Stawającego oraz Notariusza Mariusza
Chmielewskiego------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypis ~tu wydaJlo:Sta~~~emu -------------------------------------------------------------------------
Repertonum A numer: .b.fd. r.:r.I. •••••••••••• 12014 --------------------------------------------------------------
Opłatę pobrano przy oryginale.-------------------------------------------------------------------------------
Szczecin, dnia 1 sierpnia 2014--------------------------------------------------------------------------------
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NACZELNIK
Drugiego Urzędu Skarbowego

w Slclecinie

SZCZECIN 23.10.2014

POTWIERDZENIE
NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Na podstawie art.Sa ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identYfikacji podatników
i płatników (Oz.U. z 2012 r. poz. 1314), w związku z dokonanym zgłoszeniem identYfikacyjnym, MinisterFinansów nadaje zgłaszającemu:

"GOKART PL"

Numer Identyfikacji Podatkowej
8522609980

zgiąć

·pouczenie:

Zgłaszający (podmiot) ma obowiązek Posługiwania się NIP zgodnie z art. 11 ww. ustawy oraz aktualizowania
danych objętych zgłoszeniem identYfikacyjnym, zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
Niniejsze potwierdzenie wydaje naczelnik urzędu skarbowego na podstawie art. Sb ust. 1 ww. ustawy.

Nadawca:
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
FELCZAKA 19
SZCZECIN
71-417 SZCZECIN

Adresat:
"GOKART PL"
AL. WOJSKA POLSKIEGO 237 m. A
SZCZECIN
71-256 SZCZECIN



_ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

I Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69; poz. 763, z późno zm.).

::.i'il: KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPO])ARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
70-530 SZCZECIN, UL. JANA MATEJKI 22
tel.: (91) 4337042, faks: (91) 4340595, e-mail: SekretariatUSSCZ@stat.gov.p1

data: 23-10-2014

ZAŚWIADCZENIE' .

o numerze identyfikacyjnym REGON .

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku osoba prawna
o nazwie: "GOKART PL"
i siedzibie w: województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

powiat M. SZCZECIN, gmina/dzielnica/delegatura SZCZECIN
adres: SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 237 nr lok. A

71-256 SZCZECIN
otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

321585265
Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna:
Własność:

48 FUNDACJE
215 WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Rodzaj przeważającej działalności:
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIzACn

CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Liczba jednostek lokalnych: l

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są
odrębnie.

URZĄD STA1YS1YCZNY
. ul T~atejki 22PfB.!g;~oSzczecin

L up. DyrektoraUrzędu Statystycznegs

...........................~~~~J.i~:.~~...
(podpis os '~6ń~iarz

przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)



Szczecin , 06.08.2014r

Uchwała fundatora Fundacji "GOKART PL" w sprawie wyboru członków zarządu

Jako Fundator Fundacji "GOKART PL" powołuje zarząd fundacji w składzie:

Funkcję prezesa zarządu Magdalena Baran Suwała

Funkcję wiceprezesa będzie pełnił Grzegorz Suwała

Grzegorz Suwała

~ (JI .•.D0Jf)(A~
\ I



SZCZECIN 31.1 O.2014r.

WYCIĄG Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI "GOKART PL"

UCHWAŁA NR.l

ZARZĄD FUNDACJI PODJĄŁ UCHWAŁĘ O PRZYSTĄPIENIU DO POLSKIEGO ZWIĄZKU

MOTOROWEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE.

ZA ZGODNOŚĆ

I7fcl0/M2V5~j;~
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2014-08-06

złotych

Kwota wpłaty 250 00 PLN
----------- - - - --------1- _
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Sygnatura sprawy: SZ,XIII NS-REJ,KRS/013299/14/933

ODPIS

Postanowienie
Dnia:13.10.2014 r.

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
w składzie: STARSZY REFERENDARZ SĄDOWY RENATA PRUSIŃSKA

po rozpoznaniu w dniu:13.10.2014 w SZCZECINIE

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: "GOKART PL" W SZCZECINIE
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej

p o s t a n a w i a:
I.Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego

.RejestruStowarzyszeń, Lr:lOych~rg.a.rłi~ącJiSRołe.~~'1ychi ZaVYQctowy~h,
Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

pod numerem KRS: 0000526865

zla U Irv a - ane po rruo U
1.Oznaczenie rodzaju FUNDACJA

organizacji
2. Numer REGON / NIP REGON: -----, NIP: -----
3.Nazwa "GOKART PL"
6. Czy podmiot posiada NIE

status organizacji pożytku
soubticmeoo?

D'ł1Rb k 1 D d 't

zla U uv a - le Zl ala res po rruo U
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M.

SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN
2.Adres ul.WOJSKA POLSKIEGO, numer 237, lokal A, kod poczt. 71-256, poczta SZCZECIN
3.Adres poczty -----

elektronicznei
4.Adres strony -----

internetowej

D ' ł 1 R b k 2 S' d 'b d d ' t

Dział 1 Rubryka 4 - Informacje o statucie

1,
i.tntormecje -o-~ -- -

sporządzeniu lub zmianie
statutu

Dział 1 Rub ka 5
1.Czas na jaki została

utworzona organizacja
NIEOZNACZONY

Dział 1 Rub ka 8 - Or an s nadzór
1.Nazwa organu MINISTER SPORTU I TURYSTYKI,

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Sygnatura sprawy:SZ.XIII NS-REJ.KRSj013299j14j933 wer.9.00.13

2j3/0/0/1/0/110412-99/2014-10-13-11.27. 59. 704871
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Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.
1.Nazwa organu

uprawnionego do
reorezentowania oodmiotu

ZARZĄD \
2.Sposób reprezentacji

podmiotu
OSWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEZENIEM UST.2

SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ~,JlE.
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIK.oW ORAZ W
SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAN MAJĄTKOWYCH
POWYŻEJ 3.000 (TRZECH TYSIĘCY) ZŁOTYCH - OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
FUNDACJI MOZE SKŁADAC JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI.

11Pdbk1 D 'b kł dh d ho ru Irvl a - ane oso wc o za CyC ws a oraanu
1.Nazwisko, nazwa lub BARAN, SUWAŁA

firma
2. Imiona MAGDALENA, -----
3.Numer PESEL lub numer 76072001247

REGON
5.Funkcja w organie CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI

reprezentującym

k D 'b h d h kł d1.2 Podrubry a 1. - ane oso wc o zacvc ws a orqanu
1.Nazwisko, nazwa lub SUWAŁA, -----

firma
2. Imiona GRZEGORZ, ANDRZEJ
3.Numer PESEL lub numer 75100602715

REGON
5.Funkcja w organie CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
reorezemuiecvm

Dział 3 Rubrvka 3 - Cel działania orqanlzacii
1.Cel działania 1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ROWNIEZ WSROD

DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ POPULARYZOWANIE
SPORTÓW MOTOROWO KARTINGOWYCH,
2. POPULARYZOWANIE TURYSTYKI MOTOROWEJ, KRAJOZNAWSTWA ORAZ

WYPOCZYNKU,
3. NAUKI, EI;)UKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ PODNOSZENIA

BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM,
4. OCHRONA PRAW I INTERESÓW ZMOTORYZOWANYCH,
5. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI POPRZEZ

ROZWIJANIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA KULTURY MOTORYZACJI ORAZ
POPULARYZOWANIE WIEDZY O MOTORYZACJI I JEJ HISTORII,
6. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI

LOKALNYCH,
7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA,
8. DZIAŁALNOŚĆ W$POMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ

PRZEDSIĘBIORCZOSCI,
9. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ

SIŁ ZBROJNYCH RECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ. RATOWNICTWO I OCHRONE
LUDNOŚCI, . .
10. DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA

PRZYRODNICZEGO I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
SPOŁECZEŃSTWA,
11. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.

II.W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WNIOSEK ODDALIĆ.

Sygnatura sprawy:SZ.XIII NS-REJ.KRS/013299/14/933 wer.9.00.13
2/3/0/0/1/0/110412-99/2014-10-13-11.27 .59. 704871
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zasadnienie

Na oryginale
właściwe podpisy

W dniu 06 sierpnia 2014r. został złożony wniosek o wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wniosek został złożony na urzędowych formularzach i prawidłowo go opłacono, jednak nie może być uwzględniony w
całości.
Wnioskodawca domagał się m.in. dokonania wpisu do KRS danych Fundatora - Grzegorza Suwały /KRS-WF/.
Wniosek w tym zakresie nie mógł być uwzględniony, bowiem rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30
listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego prowadzenia rejestrów ... /Dz.U.Nr 273 poz. 1616 z 2011 r.z późn.zm.l nie
przewiduje możliwości dokonywania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego danych dotyczących fundatorów
Fundacji.

Mając na względzie powyższe należało postanowić j/w pkt. II orzeczenia.

Zgodność z oryginaJemstwierdzam

POUCZENIE
Na orzeczenie referendarza przysługuje skarga
do S~dURejonowego. Skargę wno.sisię do Są~u
w terminie tygodniowyM od dnla doręcz.eOla
orzeczenia. Skargę wniesioną po upływie
terminu Sąd odrzuca.

POUCZENIE
~ od osób prawnych, organizacji, osób fizycznych
podlegajacych wpisowi do rejestru alboewid~cji n!-
podstawie odrębnvch I1nepisów - w razie memożnośc
doręczenia w sposób przewidziany w artykułach
poprzedzających l uwagi na nieujawnieni.e w rejestrze
zmiany adresu - pozostawia się w aktach sprawy:
ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest

.- -~wi4ne1l'f("alt1-J9 i3~r.=- - --- ---~-

Sygnatura sprawy:SZ.XIII NS-REJ.KRS/013299/14/933 wer.9.00.13

2/3/0/0/1/0/110412-99/2014-10-13-11.27.59.704871
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13.10.2014 r.
natura sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/013299/14/933

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: "GOKART PL", SZCZECIN
dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej :

Numer POZycji rejestru (numer KRS) 0000526865
Data i godzina dokonania wpisu 13.10.201411:27:59
Numer wpisu w pozycji rejestru 1

-" -- ---~-- --~-
"" " Staiysta t.?rpr))

Sygnatura sprawy:SZ.XIII NS-REJ.KRSj013299j14j933 wer.9.00.13

2/3/0/0/1/0/110412-99/2014-10-13-11.27.59.704871
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STATUT

FUNDACJA "GOKART PL"

Postanowienla ogólne

&1

1. Fundacja pod nazwą "GOKART PL" zwana dalej Fundacją ,ustanowiona przez:

Grzegorza Suwała zamieszkałego w Ustowie 40mj5 ,70-001 Szczecin

PESEL 75100602715

zwanych dalej fundatorami ,aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza

Mariusza Chrnlelewskieqo w kancelarii notarialnej w Szczecinie, ul. Odzieżowa 5

w dniu 20 maja 2014r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz

niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

&2

Fundacja ma osobowość prawną.

&3

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin

&4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ,przy czym w

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.

&5



Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

&6

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży, w

szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowo-kartingowych,

2. popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku,

drogowym,

3. nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu

4. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,

5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród

społeczeństwa kultury motoryzacji oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej

Historii,

6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7. działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

8. działalnośc wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

9. działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych

Reczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,

Świadomości ekologicznej społeczeństwa,

10. - działalność ekologiczna oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie

11. promocji i organizacji wolontariatu.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie zawodów w zakresie wszystkich dyscyplin sportu motorowo-

kartingowego oraz imprez rekreacyjnych, turystyki motorowej oraz dla posiadaczy

pojazdów zabytkowych.

2. Prowadzenie szkoleń w zakresie nauki i doskonalenia techniki jazdy, bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i podnoszenia kultury motoryzacyjnej.

3. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

4. Podejmowanie działań na rzecz użytkowników pojazdów.

5. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach motorowo-kartingowych, a

także krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych oraz związanych

z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i ratownictwem drogowym.

6. Udzielanie pomocy uczestnikom krajowych i międzynarodowych zawodów motorowo-

kartingowych a także w krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno-

motorowych oraz związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i ratownictwem

drogowym.

7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i

organizacjami w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym ,podnoszenia poziomu

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

8. Wykonywanie zadań z dziedzin powierzonych przez organy administracji rzadowej i

samorządowej oraz inne podmioty, jak również realizację innych zadań własnych w tej

dziedzinie.

9. Organizowanie i prowadzenie doradztwa oraz poradnictwa fachowego w dziedzinie

motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego i turystyki motorowej.

10. Propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów

promujących a także reklamowych na temat motoryzacji, sportu, turystyki,

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ratownictwa drogowego.

11. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, służących

rozwojowi działalności statutowej Fundacji.
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Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji

zbieżną z jej celami.



Majątek i dochody Fundacji
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Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
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Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji.

1. dochody pochodzące z dotacji ,subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub

donatorów.

Władze Fundacji.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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b) Zarząd Fundacji

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków ZWiązanych z uczestnictwem

w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.



Rada Fundacji
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1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym ,kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,

powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w

ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z

członkowstwa lub śmierci członka Rady.

7. N'i~rtfożna łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją-członkowstwo

takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia

funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom

Rady.
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1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał-zwykłą większością głosów, w

razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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Do zadań Rady należy w szczególności:

l. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich

wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie

członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub

o likwidacji Fundacji.

&16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

l. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
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l. zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę

Fundacji na trzyletnia kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez

Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie

przez wszystkich członków Rady.
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1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał-zwykłą większością

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
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1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj

członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych

z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3.000 (trzech tysięcy) złotych-

oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.



Zmiana statutu
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zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany

statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i

określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
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1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich

celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec

istotnej. . zmianie cel Fundacji.
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W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia

przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
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l. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
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Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o

zbliżonych celach.


