STATUT
FUNDACJI ROZWOJU INICJATYW LOKALNYCH „ QDOWA”

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Qdowa”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona została przez Annę Chełmioską, zwaną dalej Fundatorem , aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Julitę Klepaczko, w kancelarii notarialnej w
Łodzi, ul. Sterlinga 27/29 w dniu 13.02.2014 (Rep. A nr 415/2014) działa na podstawie
przepisów prawa polskiego i nieniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2
Fundacja ma osobowośd prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kudowa – Zdrój.
§4
Właściwym Ministrem jest minister właściwy ds. Pracy i Opieki Społecznej.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rezczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym do właściwej realizacji celów może ona prowadzid działalnośd poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwad się tłumaczeniem nazwy w
językach obcych.
3. Fundacja może używad skrótu Fundacja „Qdowa” oraz jej właściwego znaku graficznego
(logo).

§6
1. Fundacja może przystępowad do organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o
celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§7
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiad certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawad je wraz z
innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Cele Fundacji
§8
Do celów Fundacji należą:
1. wspieranie inicjatyw lokalnych, także o charakterze reginalnym i międzynarodowym
prowadzących do rozwoju w sferze obywatelskiej, pomocy społecznej, edukacyjnej,
kulturalnej, sportowej i ochrony środowiska
2. kształtowanie i rozwój postaw obywatelskich,
3. przeciwdziałanie patologiom życia publicznego i społecznego,
4. pomoc społeczna, w szczególności służąca wyrównywaniu szans grup słabszych lub
zagrożonych społecznym wykluczeniem,
5. wsparcie i realizacja działao na rzecz ochrony środowiska,
6. wspieranie działalności edukacyjnej, użytecznej społecznie i gospodarczo,
7. wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
8. wspieranie inicjatyw o charakterze ekonomicznym, w tym także skierowanych do małych i
średnich przedsiębiorstw,
9. wspieranie innych organizacji, instytucji oraz nieformalnych frup inicjatywnych, działających
w obszarze celów Fundacji.
§9
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. realizację projektów promujących postawy obywatelskie i powodujące wzrost świadomości
obywatelskiej, w tym projektów promujacych ideę wolontariatu oraz przeciwdziałania
patologiom życia publicznego i społecznego,
2. wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich ,
3. inicjowanie i/lub realizację działao o charakterze edukacyjnym,
4. realizację projektów w sferze pomocy społecznej, w szczególności służących wyrównywaniu
szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
5. wspieranie i wzmacnianie
inicjatyw o charakterze ekonomicznym, w tym także
skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców,
6. inicjowanie i/lub realizację działao o charakterze kulturalnym,
7. inicjowanie i/lub realizację działao o charakterze sportowym w tym promowanie zdrowego i
aktywnego stylu życia,
8. inicjowanie i/lub realizację działao promujących ochronę środowiska, wzmacniających
świadomośd ekologiczną
9. realizację projektów rozwojowych o chrakterze regionalnym i międzynarodowm,
10. realizację programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i
upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,

11. inicjowanie i/lub realizację programów stypendialnych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży
szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
12. organizację zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc piędset złotych),
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzid w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,
3. Dochody o których mowa w pkt 2 mogą byż użyte na realizację celów statutowych Fundacji i
pokrycie jej kosztów bieżących.

§ 12
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjeciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

Organy Fundacji
§ 13
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
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Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Funkcję członka
Rady można pełnid przez więcej niż jedną kadencję.
Członków składu Rady powołuje Fundator.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpid na mocy
decyzji Fundatora.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
Nie można łączyd członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 15

1. Do zadao Rady Fundacji należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności sprawdzanie zgodności
podejmowanych działao z celami Fundacji i kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształu działalności Fundacji i
złożenie Fundatorowi stosownego sprawozdania z wykonanych czynności.
§ 16
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadao kontrolnych jest uprawniona do:
a. żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji
b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieo

§ 17

1 Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może byd zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno byd zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzeniom Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
Zarząd Fundacji

§ 18
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. opracowywanie planów działania, pracy i budżetu Fundacji,
b. uchwalanie regulaminów,
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
d. realizacja celów statutowych,
e. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji, w tym także finansowego,
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
j. występowanie do Fundatora z wnioskiem o wyrażnie zgody w sprawie
wprowadzenia zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją
Fundacji.
k. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji do
innych organów.
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa.
2. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz pośród nich wyznacza Prezesa
Fundacji.
3. Kadencja Zarządu trwa pięd lat a funkcję członka Zarządu można pełnid przez więcej niż jedną
kadencję.
4. Na pierwszego Prezesa Fundacji powołana zostaje Anna Chełmioska.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą byd odwołani przez
Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c. śmierci członka Zarządu.
§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie wszystkim członkom
Zarządu pocztą elektroniczną.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 21

Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładad Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, także o charakterze
majątkowym, składad może każdy członek Zarządu samodzielnie.
Zmiana Statutu
§ 23
1. W sprawach zmiany statutu właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.
2. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyd celów określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 24
1. Możliwe jest połączenie się Fundacji z drugą fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją jest możliwe w celu efektywnej realizacji celów Fundacji.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
4. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd. Połączenie może nastąpid na
mocy jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora
w formie pisemnej.
Likwidacja Fundacji
. § 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i opieki
społecznej.

