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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Fundacja nosi nazwę "Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta ŚREM" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona 

przez Fundatorów, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r.  

z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz  ustawy  o działalności pożytku publicznego  

 i o wolontariacie z dnia 22.01.2010r.  ( Dz. U. Nr 28 poz 146 ), art.23 i późniejszymi zmianami oraz niniejszego 

statutu. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 3 

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

§ 4 

 

1. Siedzibą Fundacji jest Śrem. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały. 

§ 5 

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Kultury. 

 

§ 6 

Fundacja używa pieczęci: 

a)   podłużnej adresowej z pełnym brzmieniem - 

    „Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta ŚREM” 

      63-100 Śrem ul. Mickiewicza 21   

 

 b)  okrągłej - z herbem Śremu po środku i napisem w otoku 

     "Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta ŚREM". 

 

Rozdział II 

 

§ 7 

Misja 

  Misją Fundacji jest dążenie do polepszenia życia mieszkańców naszego regionu poprzez: 

       -  pomoc społeczną, 

       -  zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

       -  edukację, 

       -  dążenie do krzewienia wśród młodzieży zasad wielkopolskiej gospodarności. 

 

Rozdział III 

 

§ 8 

Cele Statutowe i zasady działania Fundacji 

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. 

Zadaniami  priorytetowymi  jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, 

edukacji, sportu, zdrowia i wiek społeczeństwa, pomocy społecznej, powszechności, zatrudnienia, rozwoju, 

organizację i promocję wolontariatu. 
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Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w  zakresie: 
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób; 

2)  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 

4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

5) działalność charytatywna; 

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju  

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7) ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138); 

8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych  

zwolnieniem z pracy; 

10) działalność na rzecz seniorów; 

11) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

12) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

17) turystyka i krajoznawstwo; 

18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań  

wspomagających rozwój demokracji; 

19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  

społeczeństwami; 

21) promocja i organizacja wolontariatu; 

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

23) rewitalizacja; 

§ 9 
Realizując cele określone w § 8 Fundacja: 

1) współpracuje z organami administracji publicznej dla realizacji celów określonych w § 8, 

2) gromadzi środki finansowe i rzeczowe na realizację celów określonych w § 8, . 

3) finansuje prace związane z realizacją celów  określonych  w § 8,  

4) organizuje ruch społeczny dla realizacji celów  Fundacji. określonych  w § 8, 

5) uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do zachowania szczególnego charakteru Śremu  

jak np. ochrona środowiska, działalność kulturalna, pomoc społeczna, ograniczanie skutków 

niepełnosprawności, ubóstwa i bezdomności oraz  starzenia się społeczeństwa . 

6) współdziała z innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi  

w zakresie objętym celami Fundacji 

7) prowadzi działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

8) udziela pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom 

pokrzywdzonym przez ludzi lub los, 

9) udziela pomocy rodzinom niewydolnym społecznie, 

10) wspiera i organizuje system  pieczy zastępczej, 

11) działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

12) działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na rzecz: integracji cudzoziemców, seniorów , osób niepełnosprawnych, 

13) prowadzi działalność paramedyczną i rehabilitacyjną; 

14) prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną 

15) prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, ,kultury, sportu, rekreacji  

i sezonowego  wypoczynku . 

16) prowadzi kształcenie ustawiczne 

https://sip.lex.pl/#/document/17709549?cm=DOCUMENT
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17) udziela bezpłatnej pomocy prawnej poprzez zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

18) udziela bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

19) prowadzi szkolenia na rzecz promocji  i  organizacji,  wolontariatu, 

20) prowadzi działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia , 

21) prowadzi działalność turystyczno krajoznawczą poprzez organizację wycieczek  

rekreacyjno-turystycznych ,   
22) prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i rozrywkową poprzez organizację  imprez  i zajęć o  tym 

charakterze , 

23) prowadzi działalność sportową i rekreacyjną poprzez: organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, 

24) inicjuje i prowadzi różnorodne formy pomocy rodzinom a w szczególności: 

a) grup samopomocowych i wsparcia, 

b) usług wspomagających rodzinę w sytuacjach kryzysowych, 

c) placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu, 

d) informacji , doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, 

 współpracuje z organami władzy rządowej, samorządowej ,organizacjami pozarządowymi, kościołem  

katolickim i innymi związkami wyznaniowymi a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji 

celów statutowych Fundacji, 

 prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniowej w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca 

 i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Fundacji , w szczególności:  

członków i pracowników Fundacji, nauczycieli ,pracowników socjalnych,  ,terapeutów oraz  

wolontariuszy, 

 powołuje lub wspiera powstawanie grup roboczych przy Fundacji, których celem jest prowadzenie  

działań w zakresie celów Fundacji, 

 prowadzi  współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami, 

 prowadzi  współpracę ze szkołami i  uczelniami wyższymi,  

 prowadzi  współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,  

 prowadzi  współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, 

 prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących wsparcia, 

 upowszechnia ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 

 

 

§10 

1. Cele Fundacji są realizowane poprzez: 

 Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 3, 19, 

 Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z) służy do realizacji celu  

określonego w § 8 pkt. 2 i pkt. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 

 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 1, 2, 8, 

9,13, 21, 22 , 

  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z) 

służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 1, 8, 9,  

 Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 14, 

16, 17, 

 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 7, 8, 11, 16, 20, 22, 

 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) służy  

do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 10, 12, 13, 15  , 

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) służy  

do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 4, 6,11, 12, 13, 18, 20, 21 

 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 1, 

pkt. 4, 6,11, 12, 13, 18, 20, 21 

 Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 7, 8, 10, 

12 

 Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 7, 8, 10, 12, 

13 
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 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90E)  

służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 7, 8, 10, 12, 13 

 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 

88.10.Z) służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 22 

 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z) służy 

do realizacji celu określonego w § 8 pkt. . 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 22 

 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z) 

służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 6, 12, 13,14 17, 18, 20 23 , 

 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z) 

służy do realizacji celu określonego w § 8 pkt. 6, 12, 13,14 17, 18, 20 23, 
2. Cele określone w § 8 Statutu będą realizowane jako działalność pożytku publicznego. Sposoby realizacji 

celów statutowych Fundacji określone w § 10 ust. 1 pkt. 6 stanowią działalność nieodpłatną, natomiast 

określone w § 10 ust. 1 od pkt. 1 do 5, od pkt. 7 do pkt. 16 stanowią działalność odpłatną i nieodpłatną. 

 

 

§ 11 

Zasady gospodarski finansowej i  ewidencji księgowej. 

 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową wg zasad określonych  

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.06.1989r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych 

przez niektóre grupy podatników (Dz. U. Nr 43 poz. 238, zmiany Dz. U. Nr 72 poz. 423/Ministra 

Finansów Nr 45) F z dnia 14.12.1989 r. instrukcje w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunków 

wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg 

handlowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10 poz. 27), 

 Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia, nagrody dla 

pracowników zatrudnionych określa Zarząd Fundacji. 

Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych  

wg zasad przewidzianych dla pracowników gospodarki uspołecznionej. 
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Rozdział IV 

 

Organy F U N D A C J I 

 

§ 12 

Organami Fundacji są: 

1.  Zarząd Fundacji 

2.  Rada Fundacji 

3.  Komisja Rewizyjna 

 

§ 13 

 1.  Fundatorzy powołują Zarząd. 

 2.  Fundatorzy powołują Radę Fundacji i Jej Przewodniczącego jako kolegialny organ kontroli i opiniująco                         

 –   doradczy.  

  3.  W  razie trwałej niemożności wykonywania obowiązków przez Fundatorów, uprawnienia Fundatorów 

       przechodzą na osobę lub organ przez niego wskazany stosownym oświadczeniem. 

 

§ 14 

1.   Organy Fundacji oraz Fundatorzy obradują na posiedzeniach i rozstrzygają w drodze uchwał sprawy   

 należące do ich kompetencji. 

2.   Oprócz uchwał mogą podejmować: opinie, apele, stanowiska, deklaracje, postanowienia. 

 

§ 15 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

 

§ 16 

Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza oraz dwóch członków. 

 

§ 17 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów ustawy lub statutu                          

dla innych organów, a w szczególności sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, określenie sposobów 

realizacji celów statutowych . 

§ 18 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. 

 

§ 19 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu 

Fundacji określi Rada Fundacji. 

 

§ 20 

1. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie właściwego Ministra, Fundatora,                  

co najmniej trzech członków Zarządu albo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni                                                 

od daty otrzymania żądania. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust.1, winno być zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

 

 

§ 21 

Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad, 

przynajmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 

 

§ 22 
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Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w przypadku niemożności działania Prezesa - Wiceprezes. 

 

§ 23 

Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 3 jego członków. 

 

§ 24 

1.  Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych członków Zarządu z wyjątkiem uchwał w sprawie 

zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku Fundacji, w których to sprawach wymagana jest 

bezwzględna większość głosów członków Zarządu przy obecności, co najmniej czterech członków Zarządu.            

W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2.   Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

§ 25 

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą: 

1.  Śmierci członka, 

2.  Złożenia rezygnacji, 

3.  Odwołania przez Fundatorów lub ich zastępców prawnych. 

       § 26 

1.  Uchwały zarządu wykonuje Dyrektor Fundacji zatrudniony na tym stanowisku przez Zarząd. 

2.  Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd. 

 

§ 27 

Warunki  płacy i pracy pracowników Fundacji określa Zarząd. 

 

§ 28 

Obsługa organów Fundacji należy do Dyrektora Fundacji. 

 

§ 29 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

 

                                                                                       § 30 

Zarządowi Fundacji zabrania się: 

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,        

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim,                                         

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa                              

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki                                              

lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,  

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to  

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich  

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  

z celu statutowego ,  

d)  zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie                          

jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich                                   

lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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Członkowie Zarządu : 

 nie mogą być członkami organu nadzoru i kontroli ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,                             

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

 nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia                                            

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub                              

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze                        

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 31 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i opiniująco - doradczym Fundacji.  

2. Opinie Rady Fundacji mają zapewnić właściwą realizację celów statutowych Fundacji. 

3. Rada Fundacji może występować z wnioskiem do właściwego Ministra w celu zastosowania środków     

    nadzoru. 

4. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej. 

5. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić przedstawiciele organów administracji publicznej i organizacji    

    społecznych. 

6. Przewodniczący Rady uczestniczy w posiedzeniach Zarządu. 

7. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady 2 razy w roku. 

      8. Członkowie Rady : 

 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,                           

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

 nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia                          

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów                                            

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze                         

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

            § 32 

   1.  Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru Fundacji i sprawuje stały nadzór                                                 

   nad  działalnością Fundacji. 

   2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej : 

 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,                                   

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

 nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia                               

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów                                   

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§ 33 

   Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena zgodności ksiąg i dokumentów rachunkowych z przepisami    

   prawa i ze stanem faktycznym. 

 

§ 34 

  W celu wykonywania swych obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Fundacji,    

  żądać od Zarządu Fundacji wyjaśnień i sprawozdań, dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji. 
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§ 35 

1. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru. 

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi                  

w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej.   

§ 36 

Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech członków. 

 

§ 37 

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§ 38 

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

2. Z chwilą ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej, staje się ona organem niezależnym od Zarządu Fundacji. 

 

§ 39 

Komisja Rewizyjna w każdym czasie może być uzupełniona lub poszerzona uchwałą Rady Fundacji. 

 

§ 40 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

 

Rozdział V 

Majątek F u n d a c j i 

 

§ 41 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe nieruchomości i ruchomości nabyte przez 

Zarząd Fundacji w toku działania.  

 

§ 42 

Dochodami Fundacji są: 

1. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

2. Darowizny, spadki i zapisy, 

3. Subwencje, 

4.   Inne wpływy. 

Rozdział VI  

Zmiany Statutu   F U N D A C J I 

 

§ 43 

1.Zmiany statutu i cele Fundacji mogą dokonać jedynie Fundatorzy. 

2.Zmiana statutu następuje w formie pisemnej i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Rozdział VII 

Połączenie Fundacji z inną Fundacją 

 

§ 44   

1. Dla efektywnego realizowania celów Fundacji może nastąpić połączenie z inną fundacją mającą siedzibę                                 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cel ustanowienia Fundacji uległby zmianie. 

3. Decyzje o połączeniu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 

4.  Połączenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji. 
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Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji  

 

§ 45 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i jej majątku trwałego. 

2. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności           

spowoduje straty i zmierzałoby do niewypłacalności. 

 

§ 46 

1. Uchwałę likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, który zawiadamia Ministra Kultury. 

2. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów. 

3. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji na cele społeczne decydują Fundatorzy                                               

lub  jego następcy prawni.        

  

Śrem, dnia  28 czerwiec  2018 roku.                                                                          

                 

       Fundatorzy: 

                                                      1.Hieronim Bartkowiak       ........................................................ 

                                                      2.Jacek Nowaczyński          ........................................................ 

                                                      3.Elżbieta Tomyślak            …....................................................     

 

Pierwsza rejestracja:  

Postanowienie 

Sąd Rejonowy – Warszawa 

R F I -796 z dn. 08.10.1990r. 

 

Przeniesienie Rejestracji – Poznań 

KRS 0000051322 

 

Organizacja Pożytku Publicznego 

od 05.03.2004r. 

 

Uchwała nr 4/2013 Fundatorów 

z dnia 13.11.2013r. 

Tekst jednolity 

zm. 13.01.2014r. 

zm. 08.06.2017r. 

zm.  28.06.2018r.     


