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S T A T U T 

          Fundacji Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”   

        po zmianach 23.02.2011r.                                                                  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, zwana dalej 

Fundacją Ustanowiona przez Pana Tomasza Bonka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym przez Notariusza Jana Szymańskiego z Kancelarii Notarialnej 

w Zabrzu dnia 21 grudnia 2005 r za repetytorium A Nr 10877/2005, działa na podstawie 

przepisów ustaw: z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz.U.z 1991 r Nr 46, poz.203 z 

późn. zm.), z dnia 22 stycznia 2010 r o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

io wolontariacie (Dz.u> Nr 28, poz. 146), art. 23, z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2010, Nr 234,poz.1536 z późn.zm.) oraz 

postanowień niniejszego Statutu. 

§2 

1.Sziedzibą Fundacji jest Koszęcin . 

2. Na terenie gmin, o których mowa w §3, Fundacja może tworzyć oddziały terenowe. 

§3 

Terenem działania Fundacji jest obszar gmin: Ciasna, Herby, Kochanowice,  Koszęcin, 

Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, 

Wielowieś,, przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celu 

Fundacji może ona prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

a także poza jej granicami. 

§4 

Fundacja może używać własnego znaku graficznego, skrótu nazwy w brzmieniu LGD 

Spichlerz”, pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację oraz odpowiedniego 

oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych. 

§5 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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§6 

Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z 

krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz 

przedsiębiorstwami. 

§7 

Czas trwania fundacji nie jest oznaczony. 

 

Rozdział II 

Misja, cele i zasady działania Fundacji 

 

§8 

Fundacja , działając na rzecz obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji, kładzie 

szczególny nacisk na zasadę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby rozwoju 

kapitału ludzkiego, ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 

historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki, popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów 

lokalnych i regionalnych oraz promocji nowoczesnych technologii i społeczeństwa 

informacyjnego. 

 

§9 

1.Celem Fundacji jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej „LGD” w rozumieniu 

przepisów Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej 

PROW) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji, 

określonym w §3 niniejszego Statutu a w szczególności: 

1) opracowywanie i aktualizacja w kolejnych latach dokumentu Lokalnej Strategii 

Rozwoju (zwanej dalej strategią rozwoju) LGD ( w rozumieniu przepisów 

PROW), 

2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji strategii na terenie 

działania Fundacji 

3) promocja obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji 

4) aktywizacja i mobilizowanie ludności do wzięcia  aktywnego udziału w procesie 

rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji 

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności    na obszarach wiejskich na terenie działania Fundacji 
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6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

9) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 

rozwoju             społeczeństwa obywatelskiego 

10) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

11) podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego 

12) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie 

patologiom społecznym 

13) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami w układzie   krajowym i 

międzynarodowym 

14) promocja i organizacja wolontariatu 

15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn 

16) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

17) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 

18) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

19) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych     zwolnieniem z pracy 

20) działania na rzecz nauki 

21) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki Kościelne (jeżeli ich cele 

statutowe obejmują działalność pożytku publicznego) w ich w/w działalności 

 

 

§10 

 

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

 

1. Organizowanie i finansowanie: 

 

a. przedsięwzięć charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w szczególności 

seminariów, szkoleń, konferencji i warsztatów, w tym o charakterze 

wyjazdowym 

b. imprez kulturalnych, takich jak: festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy, 

służące zwłaszcza promocji obszaru, jego tożsamości kulturowej 

c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 
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• opracowywanie i druk broszur, folderów ,plakatów 

• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych 

• tworzenie redagowanie stron i serwisów internetowych 

• przygotowywanie i rozpowszechniania innych materiałów o 

charakterze reklamowym lub promocyjnym 

 

2. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją strategii rozwoju LGD 

 

3. współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami, działającymi w zakresie 

objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i  międzynarodowym 

 

4. realizację i wspieranie projektów w dziedzinach wynikających ze strategii 

rozwoju LGD i uruchamianie innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej 

na terenie działania Fundacji. 

 

5. pozyskiwanie środków finansowych, pochodzących ze środków krajowych, 

programów pomocowych Unii Europejskiej oraz  z  innych źródeł pomocowych 

dla realizacji celów statutowych Fundacji 

 

6. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW 

 

7. prowadzenie innych działań, zmierzających do realizacji celów Fundacji 

 

 

 

 

Rozdział  III 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

 

§11 

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł 

(jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa 

nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

  

§12 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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§13 

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

 

1. darowizn, zapisów i spadków 

2. subwencji i dotacji, w tym dotacji celowych, o które mogą ubiegać się 

Lokalne Grupy działania 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 

4.  dochodów z majątku 

5. odsetek od lokat kapitałowych 

6. pożytków z rzeczy i praw należących do Fundacji 

7. odpłatnej działalności pożytku publicznego 

8. sponsoringu 

 

 

 

§14 

 

1. Fundacja może tworzyć inne fundusze założycielski, stanowiące wyodrębniony 

majątek Fundacji, w szczególności Fundusze Grantowe, przeznaczone na 

wsparcie działań zbieżnych z celami Fundacji dla: 

- osób, mieszkających na obszarze gmin, o których mowa w § 3 Statutu, 

-instytucji, mających siedzibę lub działających na obszarze gmin, o których mowa 

w § 3 Statutu. 

2. W Fundacji zakazuje się: 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji w 

stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy 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”, 

2) Przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach, 

3) Wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu fundacji 

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
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zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

 

Rozdział IV 

 

Organy Fundacji 

 

§15 

 

   1 .Organami Fundacji są: 

 

1) Zgromadzenie Partnerów Fundacji ( zwanej dalej „Zgromadzeniem”) 

2) Rada Fundacji ( zwana dalej „Radą”) 

3) Zarząd  (zwany dalej „ Zarządem”) 

4) Komisja Rewizyjna (zwana dalej „Komisją”) 

 

3. Przyjmuje się jako zasadę, że praca w organach Fundacji jest działalnością 

społeczną wykonywaną nieodpłatnie. 

 

 

 

ZGROMADZENIE PARTNERÓW 

 

§16 

 

1.  Zgromadzenie tworzą Partnerzy Fundacji, którymi są : 

a. Fundator 

b. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej ( zamieszkujące lub prowadzące swoją działalność na 

terenie działania Fundacji), które złożą pisemną deklaracje współpracy dla 

realizacji celów Fundacji i uzyskują tytuł Partnera mocą uchwały Rady. 

      1a.  Członkowstwo w Zgromadzeniu    ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, 

śmierci osoby fizycznej,   likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej.  

 

2. Do kompetencji Zgromadzenia należy: 

a. powołanie i odwołanie Rady 

b. skreślony 

c. opiniowanie i uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 
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d. udzielanie upoważnień Zarządowi do formalnego reprezentowania 

Zgromadzenia w sprawach wymagających uzupełnień i korekt. Upoważnienie 

jest udzielane jednorazowo w formie uchwały podejmowanej     w danej 

sprawie. 

3. Powoływanie Rady powinno dokonać się nie później niż na 3 miesiące przed 

upływem kadencji poprzedniego składu Rady. Jednak wybór nowej Rady skutkuje 

z dniem upływu kadencji poprzedniego składu Rady. 

4. Uchwały Zgromadzenia  zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej 1/3 członków Zgromadzenia, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 

ust.4a niniejszego paragrafu.  

     4a.  Jeśli w pierwszym terminie Zgromadzenia , nie uczestniczy co najmniej połowa 

liczby Partnerów           ,wówczas w drugim terminie mogą być podjęte uchwały 

zwykłą większością głosów obecnych Partnerów. 

    4b.   Drugi termin Zgromadzenia powinien być podany w zawiadomieniu  o 

Zgromadzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 min. od 

ostatniego Zgromadzenia. 

5. W razie nie możności powołania Rady bezwzględną większością głosów w dwóch 

kolejnych głosowaniach na tej samej sesji Zgromadzenia , w trzecim głosowaniu 

na kolejnej sesji Zgromadzenia ( zwołanej w ciągu 21 dni) członków Rady powołuje 

się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków 

Zgromadzenia. 

6. Każdy Partner Fundacji ma jeden głos. 

7. Sesje Zgromadzenia zwołuje Zarząd, wywieszając ogłoszenie w siedzibie Fundacji, 

zamieszczając je na stronie internetowej Fundacji minimum 14 dni przed 

terminem Zgromadzenia podając w nim  pierwszy termin Sesji  i drugi termin. 

8. Wskazując kandydatów na członków Rady , Partnerzy obowiązani są zachować 

wymogi stawiane Lokalnym Grupom Działania ,zawarte w przepisach PROW, a w 

szczególności warunki określone w § 17, pkt.5 Statutu. 

9. Kandydatem do Rady może być osoba , która w  dniu  wyborów posiada pisemne 

pełnomocnictwo podmiotu delegującego. 

 

 

RADA FUNDACJI 

 

§17 

1. Rada jest organem określającym główne kierunki działania Fundacji. 

2. Rada składa się z 15 osób. 

3. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

4. (skreślony) 

5. W skład Rady z mocy Statutu wchodzą : 

- 6 przedstawicieli z obszaru powiatu gliwickiego,  
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- 6 przedstawicieli z obszaru powiatu   lublinieckiego  

- 3 przedstawicieli z obszaru powiatu tarnogórskiego* 

 

6. Co najmniej 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów 

społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie 

działania Fundacji 

 

 

 

§18 

 

1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku zakończenia kadencji, odwołania, 

pisemnej rezygnacji  lub śmierci. 

1.a  Odwołanie członka Rady może nastąpić w szczególności w przypadku: 

 

a.nienależytego wykonywania funkcji, w szczególności niewywiązywania się z 

obowiązków  wynikających z realizacji zadań, o których mowa w § 19 pkt.6, 

b. naruszenia postanowień Statutu 

c. innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie funkcji. 

 

2. Członkostwo w Radzie wygasa  wygasa również z chwilą ustania delegacji 

przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w §17 ust.5. 

Na jego miejsce gmina lub powiat ma obowiązek delegowania innej osoby. 

 

2a.  W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie wywiąże się z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 2 w terminie 2 miesięcy od ustania delegacji, to 

wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach ogólnych  

3. Odwołanie i powołanie członka Rady następuje uchwałą Zgromadzenia podjętą 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków 

Zgromadzenia. 

 

§19 

 

    Do zadań Rady należy: 

 

1) Uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich kierunków i programów 

działania Fundacji 

2) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji, 

3) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji, 
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4) Zatwierdzania przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji 

Fundacji poprzez uchwalanie regulaminów pracy Zgromadzenia , Rady, Zarządu, 

Komisji i Biura Fundacji. 

5) (skreślony), 

6) Prowadzenie oceny merytorycznej projektów w ramach realizacji strategii rozwoju 

LGD na podstawie przepisów PROW oraz przedkładanie Zarządowi listy projektów 

do zatwierdzenia w celu realizacji , 

7) (skreślony), 

8) Zapoznawanie się z informacjami Komisji o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań 

finansowych i merytorycznych Fundacji, 

9) (skreślony), 

10) Opiniowanie innych spraw     wnioskowanych przez Zarząd, 

10a) opiniowanie zatrudniania członków Zarządu w charakterze pracowników Biura 

Fundacji 

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji oraz uchwały o 

rozdysponowaniu jej majątku, 

12) Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji oraz uchwały o 

rozdysponowaniu jej majątku. 

 

§20 

 

1. Rada dokonuje wyboru członków Zarządu i członków Komisji. 

2. Wyboru zawsze dokonuje Rada, której kadencja aktualnie trwa. 

3. Wybór Zarządu i Komisji powinien nastąpić nie później niż na 3 miesiące przed 

zakończeniem kadencji poprzedniego składu zarządu oraz poprzedniego składu 

Komisji. Jednak wybór Zarządu oraz Komisji skutkuje z dniem zakończenia kadencji 

poprzedniego składu Zarządu oraz poprzedniego składu Komisji. 

 

§21 

 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Zastępców 

Przewodniczącego, na spotkaniu wyborczym, 

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na 

złożony pisemnie wniosek co najmniej ¼ członków Rady, informując o dacie i 

miejscu posiedzenia oraz pierwszym i drugim terminie. Rada zbiera się co najmniej 

2 razy w roku. 

3. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu i inni członkowie Zarządu 

oraz członkowie Komisji. 

4. Dla usprawnienia przebiegu pracy merytorycznej Rada może powołać Zespoły 

Tematyczne, składające się z minimum 3 osób. 
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§22 

 

1.  Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy  członków , za wyjątkiem spraw, w odniesieniu do których Statut 

wprowadza odrębne zasady. 

    1a. Jeśli w pierwszym terminie posiedzenia Rady, nie uczestniczy co najmniej połowa 

liczby Członków       Rady, wówczas w drugim terminie mogą być podjęte uchwały 

zwykłą większością głosów obecnych Członków Rady. 

2. Zmiana Statutu przyjmowana jest w drodze uchwały podejmowanej większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

3. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez 

Fundację. 

4. Każdy członek Rady ma jeden głos. 

 

 

ZARZĄD  FUNDACJI 

 

§23 

 

1. Zarząd składa się od 3 do 7 osób w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz 

pozostałych członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę. 

2. (skreślony). 

3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata 

4. (skreślony) 

4a.  Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji. 

4b.  Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji członka zarządu i pracownika Biura 

Fundacji. 

    4c.  Ubieganie się przez członka Zarządu o pracę w Biurze Fundacji musi odbywać się 

według         

            ogólnych zasad określonych przez Fundację w odrębnych przepisach. 

5. Zarząd przedkłada Komisji coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 

działalności Fundacji za ubiegły rok, w terminie 31 marca. 

6. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem 

za  przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe . 

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku zakończenia kadencji, odwołania, 

pisemnej rezygnacji lub śmierci. 

8. Odwołanie członka Zarządu może  nastąpić w szczególności w przypadku: 

a. Nienależytego wykonywania funkcji, 

b. Naruszenia postanowień Statutu, 
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c. Innych przyczyn, uniemożliwiających wykonywanie funkcji. 

 

9. Odwołanie członka Zarządu jest skuteczne tylko wówczas, gdy w jego miejsce 

zostanie powołany inny członek Zarządu. Odwołanie członka Zarządu następuje 

uchwałą Rady, podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy liczby członków Rady. 

 

§24 

 

1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na 

zewnątrz, a w szczególności: 

1) Wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich kierunków i programów 

działania Fundacji, 

2) Sprawowanie zarządu majątku Fundacji, 

3) (skreślony), 

4) Przyjmowanie i przedkładanie Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu 

strategii rozwoju LGD 

5) Przygotowywanie i składanie do instytucji zewnętrznych wniosków o 

dofinansowanie projektów , zgodnych z celami i strategią rozwoju LGD, a 

także czuwanie nad ich  prawidłową realizacją, 

6) Przygotowanie propozycji dotyczących uruchamiania innych instrumentów 

wsparcia aktywności lokalnej na obszarze gmin, o których mowa w §3 oraz 

ich wykonywanie, 

7) Przygotowywanie projektów regulaminów pracy Zgromadzenia, Rady, 

Zarządu, Komisji i Biura Fundacji i przedkładanie ich Radzie do uchwalenia, 

8) Zatrudnianie kierownika Biura Fundacji i pracowników, 

9) Składanie do zatwierdzenia Komisji rocznych sprawozdań merytorycznych i 

finansowych z działalności Fundacji, 

10) Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia kierownika i 

pracowników Biura Fundacji, 

2. Sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji innego organu Fundacji należą 

do kompetencji Zarządu. 

3. Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Biurze zawiązuje Zarząd zgodnie ze 

sposobem reprezentacji. 

 

§25 

 

 

1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

2. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 
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3. Za pełnione funkcje członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia, jednakże 

mogą otrzymać zwrot ponoszonych przez      nich   kosztów podróży, związanych 

ze stawieniem się na posiedzenia Zarządu bądź reprezentowaniem Fundacji na 

zewnątrz, o ile fundacja posiada na to stosowne środki. 

 

§26 

 

 

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

albo Wiceprezes. 

 

 

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA 

 

§27 

 

 

1. Komisja składa się z 3 osób.  

2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący Komisji oraz dwóch członków 

3. Przewodniczącego i członków Komisji wybiera Rada, podejmując uchwałę zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 

4. Kadencja Komisji trwa 2 lata. 

5. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku zakończenia kadencji, odwołania, 

pisemnej rezygnacji lub śmierci. 

§28 

 

1. Komisja zbiera się co najmniej raz na kwartał. 

2. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć Przewodniczący rady. Na pisemne 

żądanie Komisji w jej posiedzeniu obowiązany jest uczestniczyć Prezes Zarządu lub 

wyznaczony przez niego inny członek Zarządu. 

3. Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2 członków. 

4. Nie można łączyć funkcji  członka Komisji i członka Zarządu Fundacji. 

5. Nie można łączyć funkcji  członka Komisji i członka Rady Fundacji. 

5b.  Członkowie Komisji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi  w    związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
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      5c.  Członkowie Komisji nie mogą być skazani  wyrokiem prawomocnym za   

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

6. Za pełnione funkcje członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia, jednakże 

mogą otrzymać zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze 

stawieniem się na posiedzeniu Komisji, o ile Fundacja posiada na to stosowne 

środki. 

 

 

§29 

 

1. Do zakresu kompetencji komisji należy: 

 

1) Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na pół roku kontroli gospodarki finansowej 

Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji 

dochodów i wydatków Fundacji, 

2) Nadzór nad prawidłowością wydatkowania przez zarząd środków finansowych 

( w tym zwłaszcza pozyskanych lub przeznaczonych przez fundację na realizację 

projektów), 

3) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych, 

przedłożonych przez Zarząd i przedstawienie Radzie informacji na ten temat. 

4) (skreślony) 

5) Wnioskowanie do rady Fundacji o odwołanie członka Zarządu, dopuszczających 

się działań na szkodę Fundacji lub beneficjentów środków, przeznaczonych 

przez Fundację na realizację danego projektu. 

6) Prawo żądania wyjaśnień od członków Zarządu, odnośnie działań 

podejmowanych przez Zarząd w zakresie realizacji celu Fundacji. 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

 

Postanowienia końcowe 

 

§30 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana 

lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

 



 

14 
 

§31 

 

      Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały,    

       podjętej większością 3/4  przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 

 

§32 

 

         Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami 

Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji. 

 

   

              §33 

 

        Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Koszęcin, dnia 23.11.2011r. uchwałą rady 18/2011.  

              

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 


