Załącznik do uchwały Nr 4/02/2016 o zmianie statutu Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie

Statut
Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa i podstawy jej działania

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona z woli
osób fizycznych aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ryszarda Łagockiego w Kancelarii
Notarialnej w Bytowie, repertorium A nr 2370/2005, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja może uzywać nazwy skróconej w brzmieniu: Fundacja „Parasol”.
3. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów Fundacji.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Bytów.
6. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2. Zasięg terytorialny
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania
swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej
działalności.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 3. Cele
Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
1)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2)

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

3)

działalności charytatywnej;

4)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6)

ochrony i promocji zdrowia;

7)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;

9)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt 1–32 statutu

§ 4. Sposoby realizacji celów
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:
a. spotkań, szkoleń i działalności edukacyjnej;
b. punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich;
c. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, programów
radiowych i telewizyjnych;
d. działalności wydawniczej;
e. działalności naukowo-badawczej;
f. konkursów i stypendiów;
g. międzynarodowej wymiany młodzieży;
h. organizacji imprez masowych.
2. współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi wykazującymi
zainteresowanie celami Fundacji;
3. wykorzystanie w swej działalności internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych i innowacyjnych
środków przekazu;
4. wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji;
5. ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami osobom
fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 5. Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1.

wydawanie książek 58.11.Z;

2.

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;

3.

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z;

4.

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;

5.

działalność prawnicza 69.10.Z;

6.

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;

7.

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;

8.

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) 73.12.C;

9.

działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z;

10. nauka języków obcych 85.59 A;
11. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
12. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
13. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
14. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
15. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
16. badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;

17. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z.
§ 6. Przedmiot działalności statutowej odpłatnej
Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
18. wydawanie książek 58.11.Z;
19. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
20. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
21. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z;
22. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
23. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;
24. działalność prawnicza 69.10.Z;
25. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;
26. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
27. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) 73.12.C;

28. działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z;
29. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z;

30. pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem 85.31.B;
31. nauka języków obcych 85.59 A;
32. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
33. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
34. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;
35. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
36. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
37. badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
38. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z.

Rozdział III. Majątek i dochody
§ 7. Majątek
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset
złotych 00/100 groszy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
toku jej działania.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji:
a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji lub osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w
związku małżeńskim 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. na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji;
c. 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.

§ 8. Dochody
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, dotacji, subwencje, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b. dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
c. papierów wartościowych;
d. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
e. odsetek bankowych;
f. odpłatnej działalności statutowej Fundacji.
2. Dochody Fundacji, o których mowa w ust 1. mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele
Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji i ich kompetencje
§ 9. Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
a. Zgromadzenie Fundatotów – zwane dalej Zgromadzeniem;
b. Rada Fundacji – zwana dalej Radą;
c. Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem;

§ 10 Zgromadzenie Fundatorów
1. W skład Zgromadzenia wchodzą Fundatorzy obecni na posiedzeniu Zgromadzenia.
2. Przed każdym posiedzeniem Zgromadzenia Fundatorzy powinni zostać skutecznie powiadomieni o
miejscu i terminie posiedzenia.
3. Zgromadzenie zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek każdego z jego członków, a także na
wniosek Zarządu lub Prezesa.
4. Zgromadzenie decyduje o zmianach w statucie Fundacji.
5. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy likwidacja lub łączenie fundacji z innymi fundacjami.
6. Zgromadzenie powołuje i odwołuje Radę Fundacji.
7. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zgromadzenie na każdym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego obrad.

§ 11. Rada Fundacji

1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
a.

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu;

b.

udzielanie absolutorium dla Zarządu, nieudzielanie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o
odwołanie Zarządu;

c.

coroczna akceptacja założeń i planów rozwojowych Fundacji przedłożonych przez Zarząd;

d.

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

e.

uchwalanie regulaminu organizacyjnego Zarządu;

f.

wybieranie ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza;

g.

złożenie wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;

h. powołanie komisji doraźnych lub stałych do oceny merytorycznej i finansowej Zarządu;
i.

powołanie komisji ds. programowych do realizacji celów statutowych.

2. Członkowie Rady mają pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Fundacji.

§ 12. Powołanie, skład i odwołanie Rady

1. Rada jest organem nadzorującym (kontrolnym) i opiniującym pracę Zarządu Fundacji.
2. Kadencja pierwszej Rady trwa 1 (jeden) rok i składa się z przedstawicieli Fundatorów.
3. Druga (i kolejna) Rada liczy od 5 do 12 członków i składa się z przedstawicieli Fundatorów oraz działaczy
społecznych organizacji pozarządowych.
4. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwałę o procedurze wyboru członków Rady Fundacji.
5. Druga i kolejne kadencje Rady trwają 3 lata.
6. Radę w pełnym składzie lub poszczególnych członków powołują i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
8. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 13. Posiedzenia Rady oraz podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
4. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
5. Posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy lub na
wniosek:

a. co najmniej trzech członków Rady;
b. Prezesa Zarządu;
c. trzech Fundatorów.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, Fundatorzy oraz zaproszeni
goście.

§ 14. Zarząd Fundacji

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji,
a w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
b. sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji;
d. zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa co najmniej 2 członków
Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu określi regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Fundacji.
4. Dla członków władz zatrudnionych w Fundacji pracodawcą jest Przewodniczący Rady oraz Prezes Zarządu
Fundacji.

§ 15. Powoływanie i odwoływanie Zarządu
1. Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
2. Prezesa Zarządu Fundacji i pozostałych członków Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
3. Rada Fundacji może złożyć wniosek o odwołanie Zarządu lub każdego członka Zarządu w każdym czasie
przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
4. Poza przypadkami wskazanymi powyżej członkostwo w Zarządzie wygasa w razie rezygnacji lub śmierci
członka.
5. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 1 rok, kolejne kadencje 3 lata.
6. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy. Nie mogą wówczas uczestniczyć w głosowaniu nad
powołaniem i odwołaniem siebie ze składu Zarządu.

§ 16. Posiedzenia i podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub członek Zarządu z własnej
inicjatywy lub na wniosek:
a. Przewodniczącego Rady Fundacji;
b. co najmniej trzech członków Rady;
c. co najmniej 3 Fundatorów .
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Fundatorzy, członkowie Rady i zaproszone osoby.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zgromadzenie
Fundatorów.
2. Decyzję w sprawie wyznaczenia likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Bytów, dnia 09 lutego 2016 r.
Podpis Przewodniczącego obrad:

