Statut
Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
(uchwalony w dniu 24.05.2016r.)

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:


Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” Legnica.



Stowarzyszenie „Przyjaciół Nowego Miasteczka”.



Towarzystwo

Uniwersytetów

Ludowych,

Lubuski

Oddział

Regionalny

w

Kożuchowie.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „CARO” w Zielonej Górze
- Henryk Naranowicz.



Fundacja Rolna „Plon” Polkowice.



P. H. U. „ Victoria II” A. F. Buras Dobromil.



Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe „ Zgoda” Brzeźnica.



Zakład Dekarsko – Budowlany Adam Ryczek Jaczów.



Dendrofarma” – PPHU Głogów.



Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa „Farmer” z Grębocic.



Stowarzyszenie „Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego”

i działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach.

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

§ 2.
Siedzibą fundacji jest miasto Nowe Miasteczko.

§ 3.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności obszar
gmin Wzgórz Dalkowskich: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Gaworzyce, Grębocice,
Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Otyń, Polkowice, Radwanice,
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Szprotawa i Żukowice. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6.
Fundacja posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7.
Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz
pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9.
Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych oraz
współpracować z innymi podmiotami w kraju i zagranicą mającymi podobne cele i zadania.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania
Fundacji, określonym w § 3 niniejszego Statutu a w szczególności:
1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania
2

i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla
mieszkańców wsi.
2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie
regionalnych wartości obszaru Wzgórz Dalkowskich.
4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych bezrobociem.
6. Promocja walorów Wzgórz Dalkowskich.
7. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego.
9. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk.
10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.
12. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie określonym w celach
statutowych.
13. Promocję obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Fundacji.
14. Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
15. Udzielanie

wsparcia

mieszkańcom

obszaru

Wzgórz

Dalkowskich

w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację.
16. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
17. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych
i niepełnosprawnych.
18. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
19. Podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin.
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§ 11.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania
na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich;
b) organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
c) organizację,

udział

i

finansowanie

przedsięwzięć

społecznych,

edukacyjnych,

kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych;
d) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii
publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych
lub grup społecznych;
g) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp;
h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
i) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw
obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania
niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów;
j) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw
rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich;
k) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne
z celami statutowymi;
l) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z
innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
m) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także
zagranicznymi;
n) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru Wzgórz Dalkowskich;
o) prowadzenie zakładu aktywności zawodowej;
p) prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych;
q) organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;
r) współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej w
zakresie:

ochrony

zdrowia,

edukacji,

rehabilitacji,

usamodzielniania

osób

niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej ich rodzinom;
s) prowadzenie żłobków i przedszkoli;
t) prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych;
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u) prowadzenie spółdzielni socjalnych;
v) prowadzenie centrów integracji społecznej;
w) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie:
70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,

74.20.Z

Działalność fotograficzna,

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki,

79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej,

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.30.Z

Działalność związaną z organizacją targów , wystaw i kongresów,

84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia , kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne,

85.20.Z

Szkoły podstawowe,

85.31.A

Gimnazja,

85.31.B

Licea ogólnokształcące,

85.31.C

Licea profilowane,

85.32.A

Technika,

85.32.B

Zasadnicze szkoły zawodowe,

85.32.C

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.A

Nauka języków obcych,

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje,
87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
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88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych,

93.19.Z

Pozostała działalność związaną ze sportem,

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkową i rekreacyjną,

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12.
1.Środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą
3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) wniesione przez Fundatorów,
po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) przez każdego.
2.Majątek Fundacji stanowią nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację oraz środki
finansowe.
3. Fundacja czerpie środki majątkowe z:
a) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
b) dochodów z działalności gospodarczej,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) dotacji, subwencji oraz grantów,
e) z innych wpływów.
4. Dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
5. Fundacja:
a)

nie udziela pożyczek pieniężnych lub nie udziela zabezpieczania zobowiązań
majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz
osób, z którymi
pokrewieństwa

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
lub

powinowactwa

w

linii

prostej,

pokrewieństwa

lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)

nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej 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)

nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów, pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,

d)

nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich
bliskie osoby.

6. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a środki
rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie zgodnym z
celami Fundacji.

§ 13.
1.

Fundacja może tworzyć inne fundusze niż fundusz założycielski, stanowiące
wyodrębniony majątek Fundacji, w szczególności Fundusz Grantowy przeznaczony na
wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.

2.

Decyzje w sprawie ustanowienia bądź likwidacji wyodrębnionych funduszy a także ich
przeznaczenia i zasad funkcjonowania podejmuje Zarząd Fundacji.

IV. WŁADZE FUNDACJI I ZASADY ORGANIZACJI JEJ ORGANÓW

§ 14.
Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd Fundacji.

§ 15.
1.

Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy w imieniu, których działać będą stali
przedstawiciele („Przedstawiciele”).

2.

Każdy z Fundatorów ustanawia po jednym Przedstawicielu.

3.

Przedstawiciel może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

7

4.

Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku lub na umotywowany wniosek
Przedstawiciela lub Zarządu zgłoszony na piśmie.

3.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych
członków z wyjątkiem uchwał w sprawach likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej
majątku oraz odwołania członka Zarządu, przy których konieczna jest większość 2/3
głosów.

§ 16.
Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:
a)

zatwierdzenie planów finansowych Fundacji,

b) zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności
Fundacji,
c)

podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej
majątku w przypadku likwidacji,

d) podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu wraz z celami Fundacji i
struktury organizacyjnej Fundacji,
e)

określanie kierunków działalności Fundacji,

f)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym

prezesa i

wiceprezesa,
g) przeprowadzenie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń
Zarządowi.

§ 17.
1.

Zarząd Fundacji składa się z 4 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych na 4
letnią kadencję.

2.

Zarząd Fundacji w całości lub pojedynczy członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Fundatorów
większością 2/3 głosów.

§ 18.
1.

Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje całością spraw Fundacji i
podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i prowadzi działalność
statutową, pomocniczą działalność gospodarczą, zarządza majątkiem Fundacji,
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podejmuje decyzje w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej i
rzeczowej udzielonej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
2.

Do kompetencji Zarządu należy:
a)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)

kierowanie bieżącą pracą Fundacji,

c)

powołanie i nadzór nad Biurem Fundacji,

d)

ustalanie regulaminu Biura Fundacji,

e)

zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Fundatorów,

f)

powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji,

g)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

h)

opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na
realizację celów z innych programów pomocowych,

i)

powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

j)

przeprowadzenie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez
Zgromadzenie Fundatorów.

4.

Prezes Zarządu może samodzielnie podejmować decyzje finansowe w kwocie
do 1 mln zł.

5.

Do obciążania lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości wyższej niż 1mln zł,
lub obciążania, lub rozporządzania w inny sposób nieruchomością, wymagana jest
uchwała Zarządu Fundacji.

6.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

7.

Zarząd raz do roku zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Fundatorów roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

§ 20.
1.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać Prezes i Wiceprezes Zarządu
samodzielnie.

2.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.
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V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 21.
1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może prowadzić
pomocniczą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
2. Cały dochód z pomocniczej działalności gospodarczej winien zostać przeznaczony na cele
statutowe Fundacji.
3. Pomocniczą działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes lub inny członek zarządu.
4. Przedmiotem pomocniczej działalności gospodarczej jest:
47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,

58.11.Z

Wydawanie książek,

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza.

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22.
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Zgromadzenie Fundatorów
tak postanowi.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według
bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zgromadzenie Fundatorów
zobowiązane jest stwierdzić stan likwidacji. Likwidację przeprowadza Zarząd lub
likwidator powołany przez Zgromadzenie Fundatorów.
4. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań
Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach
Zgromadzenie Fundatorów może przewidywać podział tego majątku, jak również
nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i
prawnym, realizującym cele podobne do celów Fundacji.
5. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra
nadzorującego.
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§ 23
Uprawnienia Fundatora wynikające z ustawy o fundacjach i statutu wygasają w chwili
likwidacji firmy lub organizacji.
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