STATUT FUNDACJI
„FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ - MŁODZI RAZEM"
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", zwana dalej Fundacją
ustanowiona przez:
1) Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „Ziarno" w Grzybowie,
2) Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
3) Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość" w Bulkowie
4) Leszka Uchniewskiego.
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 03/08/2004 roku w Płocku
przed notariuszem Barbarą Macugą, repertorium A - 7315/2004, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46, ροζ. 203 z 1991 r. z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest m. Grzybów, gm. Słubice.
§4
1. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać skrótu nazwy i tłumaczeń nazwy Fundacji na języki obce.
§5
1. Fundacja posługuje się znakiem graficznym (logo) wyróżniającym ją wśród innych organizacji.
2. Znak graficzny (logo) zatwierdza Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
§6
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może powoływać oddziały w kraju.
3. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
§7
1. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej
samej.
2. Podmioty, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej w kwocie co najmniej 500
zł (słownie: pięćset) uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł Darczyńcy Koalicji „Młodzi
Razem". Podmioty te, na swój wniosek, mogą stać się członkami Rady Fundacji.
3. Tytuł Darczyńcy Koalicji „Młodzi Razem" ma charakter osobisty.
Π.

CELE FUNDACJI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Fundacji jest działalność na rzecz społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze
pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu.
3. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
4. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
5. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6. Turystyki i krajoznawstwa;

7.
8.
9.
10.

Prac społecznych.
Ochrony praw człowieka.
Promocji i organizacji wolontariatu.
Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyszukiwanie i wsparcie merytoryczne oraz finansowe dobrych inicjatyw grup młodzieży z
terenu powiatu płockiego, miasta Płocka i gmin ościennych.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miejscowości poprzez
organizowanie szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów itp.
3. Promowanie rozwoju zrównoważonego, jako wizji przyszłości.
4. Tworzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym,
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży.
5. Organizowanie, finansowanie i wspieranie kształcenia personelu i wolontariuszy służby
zdrowia.
6. Organizowanie, wspieranie i finansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji i instytucji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury,
sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową
dla organizacji i instytucji działających w tym zakresie.
8. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
Finansowanie imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.
9. Organizowanie i wsparcie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej,
sportowej i turystycznej w regionie.
10. Organizowanie, wspieranie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska
i krajobrazu regionu.
11. Organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji propagującej ochronę środowiska oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.
13. Wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi
społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
14. Organizowanie, wspieranie i finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych
form kształcenia w regionie.
15. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji mających zbieżne z Fundacją cele w regionie.
16. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i
niepełnosprawnych.
17. Organizowanie, wspieranie i finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się
edukacją oświatą i wychowaniem w regionie.
18. Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń wolontariuszy organizacji
pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Fundacji.
19. Prowadzenie działalności wydawniczej.
20. Rozszerzenie grona aktywnych edukatorów propagujących ideę zrównoważonego rozwoju.
21. Gromadzenie materiałów propagandowych, programów, podręczników dotyczących rozwoju
zrównoważonego.
22. Organizowanie, wspieranie i finansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
23. Organizowanie, wspieranie i finansowanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
24. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
25. Organizowanie, wspieranie i finansowanie zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw
konsumentów.
26. Prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§10
1. Fundacja realizując cele statutowe, podejmuje również współpracę z innymi instytucjami,
środowiskami i osobami, a w szczególności z:
1) organizacjami rządowej i samorządowej administracji,
2) środowiskiem gospodarki, nauki, kultury i sportu w kraju i za granicą,
3) innymi krajowymi oraz zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej stawiającymi sobie podobne cele.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności na zasadach
nieodpłatnych.
ΙΠ.

1.

2.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące)
oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, sponsoringu, spadków i zapisów,
2) aukcji i loterii,
3) dotacji i subwencji oraz grantów,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
6) odsetek, udziałów, lokat i depozytów bankowych.
§13
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
pożytku publicznego.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Fundacja dla lepszego osiągnięcia celów może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko i wyłącznie jako działalność
pomocnicza, w rozmiarach służących realizacji jej celów. Cały dochód uzyskany z tej
działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.
Fundacja nie może prowadzić działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej w tej
samej dziedzinie.

§14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania jego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV.

ORGANY FUNDACJI
§15

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji - organ uchwałodawczy,
2. Zarząd Fundacji - organ wykonawczy.

RADA FUNDACJI
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

§16
Pierwszą Radę Fundacji tworzą, po jednej osobie, przedstawiciele:
1) Starosty Płockiego,
2) Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego „Ziarno" w Grzybowie,
3) Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,
5) Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach,
6) Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość" w Bulkowie.
Rada Fundacji odwołuje lub powołuje nowych członków Rady Fundacji w drodze uchwały.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być członkami Zarządu Fundacji. Członkowie Rady
Fundacji:
1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) 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.
Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
1) w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, śmierci lub utraty zdolności do
czynności prawnych,
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady,
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4) śmierci członka;
5) w szczególnie uzasadnionym wypadku, w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej
w głosowaniu tajnym.
Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym,
jeśli rada tak zdecyduje.

§17
Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji.
§18
1. Członkami Rady Fundacji mogą być w szczególności:
1) osoby powołane do składu Rady Fundacji, spośród środowiska oświaty, nauki, kultury,
ochrony zdrowia, administracji publicznej i gospodarki, zaangażowane w działania z zakresu
celów statutowych Fundacji,
2) osoby powołane do składu Rady Fundacji, w sposób szczególny zaangażowane w realizację
celów Fundacji w tym darczyńcy oraz osoby promujące cele i działalność Fundacji.
2. Członek Fundacji ma prawo do:
1) posługiwania się tytułem Członek Rady Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -Koalicja
Młodzi Razem", który to tytuł ma charakter osobisty,

2) uczestniczenia w programach, wydarzeniach i innych imprezach organizowanych lub
wspieranych przez Fundację,
3. Członek Rady Fundacji uczestniczy w jej pracach oraz, w miarę możliwości, współdziała
z Zarządem Fundacji w zakresie:
1) propagowania celów Fundacji i promocji działalności Fundacji,
2) innych działań, podejmowanych na rzecz realizacji celów Fundacji, na wniosek Zarządu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§19
Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje dwa razy do roku Przewodniczący Rady Fundacji informując
członków o proponowanym porządku obrad.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji,
3) na wniosek 3 członków Rady Fundacji.
Jeżeli, z jakiejś przyczyny, Przewodniczący Rady Fundacji nie może zwołać posiedzenia Rady,
zwołuje je Zastępca Przewodniczącego, a gdy i ten nie może - Sekretarz Rady.
Rada Fundacji może powoływać komisje do wykonywania konkretnych czynności.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez
niego Członek Zarządu Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych
w związku z tym udziałem.
§20

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ilości
członków Rady.
2. W przypadku braku kworum można zwołać kolejne posiedzenie, podczas którego kworum nie
obowiązuje.
§21
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Zarządu.
2. Ustalanie długookresowych kierunków działania Fundacji mieszczących się w zakresie celów
Fundacji.
3. Zajmowanie stanowiska w sprawach mieszczących się w zakresie celów Fundacji.
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd.
5. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu.
6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
7. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu.
8. Ustalanie regulaminu pracy Rady Fundacji oraz Zarządu.
9. Pomoc merytoryczna w realizowaniu misji Fundacji.
10. Pomoc w zbieraniu funduszy na działalność statutową.
11. Monitorowanie działalności Fundacji.
12. Ocena pracy Zarządu.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w § 7 ust. 1.
14. Ustalanie wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu i członków Zarządu w przypadku zawarcia z
nimi umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
15. Wprowadzanie zmian do statutu Fundacji.
16. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek i połączeniu z fundacjami oraz o likwidacji
Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.
17. Tworzenie oddziałów Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§22

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 osób.
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatorów w następującym składzie:
1) Prezes:
- Iwona Marczak
2) Członek Zarządu:
- Leszek Uchniewski
3) Członek Zarządu:
- Hanna Stańczak
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Przewodniczącego, na
kadencję czteroletnią z tym, że członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu
zatwierdzony przez Radę Fundacji.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady;
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej;
3) śmierci członka;
4) wygaśnięcia kadencji Zarządu.
8. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed
upływem kadencji w drodze uchwały, w szczególności gdy zaistnieją okoliczności, które w
sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez
członka Zarządu albo powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu.
9. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, Członek Zarządu może otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 3
marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
1.
2.
3.
4.

§23

Do Zarządu należy realizowanie długookresowych kierunków działania Fundacji nakreślonych przez
Radę Fundacji oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
1. Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
z wyłączeniem Prezesa Zarządu i członków Zarządu.
2. Prowadzenie księgi fundatorów.
3. Tworzenie i likwidacja wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji i uchwalanie ich
regulaminów.
§24

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w
obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
§25
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa:
1. w sprawach zwykłego zarządu - członek zarządu,
2. w sprawach przekraczających zwykły zarząd - Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu.

V.

ZMIANY STATUTU

§26
1. Zmian statutu dokonuje Rada Fundacji.
2. Decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
3. W przypadku zmiany celów Fundacji, likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją, zadań i
kompetencji Rady Fundacji decyzje podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27
Nadzór nad Fundacją powierza się ministrowi właściwemu do spraw pracy.
§28
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się inną fundacją.
2. Decyzje o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej
inicjatywy większością ¾ ważnie oddanych głosów.
3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz
osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
4) 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.

1.
2.
3.
4.

§29
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się majątku i środków finansowych.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy
zwykłą większością głosów.
Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Likwidatorowi
przysługują uprawnienia Zarządu.
Pozostały po likwidacji majątek Fundacji przekazuje się na rzecz organizacji pozarządowych na
terenie Powiatu Płockiego. Zarząd przedstawi Sądowi wniosek o przeznaczenie środków
majątkowych na ten cel.

§30
Statut obowiązuje z momentem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

