STATUT
FUNDACJI POMOCY SPOLECZNEJ W BRZESZCZACH

(tekst ujednolicony)
z uwzględnieniem Aneksu nr 1/12 z dnia 16 maja 2012 i Aneksu nr 2/12
z dnia 24 października 20 12r do Statutu Fundacji Pomocy Społecznej

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja została ustanowiona z woli Fundatorów - założycieli wymienionych w,akcie notarialnym
Z dnia 13 stycznia 1990 r., sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Pszczynie przed
notariuszem Henrykiem Spekiem pod numerem repertorium 181190

§2
Fundacja nosi nazwę Fundacja Pomocy Społecznej i jest zwana w dalszej części Statutu.Fundacją".

§3
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. (z póź. zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
postanowień niniejszego Statutu iwydanych najego podstawie przez organy Fundacji regulaminów.
Fundacja posiada osobowość prawną, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000005964.

§4
Fundacja działa na terytorium Rzeczypos~olitej Polskiej oraz poza j~i granicami.

§5
Siedzibą Fundacji jest miasto Brzeszcze.

§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister, właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz starost
właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.

.p.

~

4

1

§8

o zgodności

działania Fo:ad:acji Z pa.episa:mi prawa i Statutem orzeka Sąd w postępowaniu

nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.
Rozdział 2
Cele i formy działania Fundacji:

§9
Celami Fundacji jest
Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu wzmocnienia ich do uczestnictwa w
życiu społecznym i zawodowym:
dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,
dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego,
ofiary patologii życia rodzinnego,
osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,
osoby niepełnosprawne, potrzebujące opieki,
osoby starsze,
osoby o niskich kwalifikacjach,
osoby bezrobotne,
rodzic samotnie wychowujący dziecko, dzieci.

§1O
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1

Nieodpłatną działalność pożytku publicznego za którą Fundacja nie pobiera opłat a która
obejmuje lub może obejmować w szczególności:

aj

prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

bl

działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dla dzieci i rodzin zagrożonych

wykluczeniem społecznym,

ci

prowadzenie doradztwa psychologicznego,

dl

działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna działalność tego rodzaju,

el

działalność społeczną, lokalną i sąsiedzką,

fi

działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof,

społeczno-prawnego

dla osób niepełnosprawnych,

g/ działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom przewlekle chorym,
hl działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne fonny wsparcia finansoweźo
lub rzeczowego w ramach pomocy społecznej,
i!

prowadzenie wolontariatu,

j/

działalność wspierająca inicjatywy społeczne, zmierzające do poprawy sytuacji różnych grup
społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej,

Jif2

ki działalność związana z rozwojem kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

11 opieka dzienna nad dziećmi do lat 3,
mi wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

ni wypożyczanie

sprzętu ortopedycznego,

0/ usługi transportowe

- osób,

:pl usługi transportowe-towarów,

2

Odpłatna działalność pożytku publicznego, za którą Fundacja pobiera opłaty, nie wyższe jednakże
od wartości bezpośrednich kosztów tej działalności, a która obejmuje lub może obejmować w
szczególności:

aJ

pozaszkolne formy edukacji dzieci i młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych,

bl

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

ci

działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

dl

prowadzenie specjalistycznego pośrednictwa pracy mającego na celu przygotowanie do
aktywnego poszukiwania miejsc pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

el

prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

fi

działalność fizjoterapeutyczna,

g/

pośrednictwo w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

hl

działalność związana z podtrzymywaniem

i upowszechnianiem tradycji narodowej szczególnie

regionalnej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
iI

organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych wspierających obszar działalności dzieci, młodzieży, osób
dorosłych a także osób niepełnosprawnych,

jJ

skreślony,

ki skreślony,
II

skreślony,

ł/ skreślony,

mi skreślony,
ni skreślony,
0/ skreślony,
pl działalność

polegająca

lub rzeczowego

na gromadzeniu

funduszy

lub inne formy wspierania

finansowego

w ramach pomocy społecznej

taf
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Rozdział 3
Majątek Fundacji

§11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie nie mniejszej niż 900,00 PLN,
wniesiony przez Fundatorów oraz prawa majątkowe

nabyte przez Fundację

w trakcie jej

działalności.

§ 12
Dochodami Fundacji są:

al

darowizny, subwencje, dotacje, spadki otrzymane od osób prawnych i fizycznych a także
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym ustawa przyznąje zdolność
prawną z kraju i zagranicy,

bl

odsetki bankowe od ulokowanych kapitałów,

ci

wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,

dl

dochód z działalności gospodarczej,

el

dywidendy z udziału w spółkach,

fi

przychody ze sprzedaży praw majątkowych, akcji, udziałów,

g/

inne wpływy i dochody.

Działalność gospodarcza

§13
Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową (usługową, handlową, wytwórczą),
wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
al pomoc społeczna z zakwaterowaniem

osób dorosłych (pKD 87.30.z),

bl wynajem lokali (68.20.z),
ci sprzedaż detaliczna nieużywanych wyrobów medycznych-środków

pomocniczych (47.74.z),

dl wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat - (PKD 85.10 .Z),
el opieka dzienna nad dziećmi do lat 3 - (pKD 88.91.Z),
fi sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - (PKD 46.71 Z),
g/ sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - (pKD 46.77.Z).
hl wypożyczanie

sprzętu ortopedycznego

i/ usługi transportowe-towarów
j/ usługi transportowe

II

(pKD 77.29 Z)

(49.41. Z)

- osób (49.39 Z)

ki sprzedaż detaliczna odzieży używanej (47.71 Z)
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11 sprzedaż detaliczna przez Internet (47.91 Z)
li sprzedaż

artykułów

używanych

(sprzęt ortopedyczny

i rehabilitacyjny)

(47.74 Z)
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2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może
być mniejsza niż 1.000,00 zł.
3.

Działalność gospodarcza jest wyłącznie dodatkową działalnością Fundacji w stosunku do
działalności pożytku publicznego .

..4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczana jest na
działalność pożytk-u publicznego.

§ 14
Dochód (przychód) osiągany przez Fundację z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego Fundacji.

§ 15
Działalność gospodarcza prowadzona będzie przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź
bezpośrednio przez samą Fundację.

§ 16
1. Działalność gospodarczą Fundacji bezpośrednio nadzoruje Zarząd.
2. Działalnościągospodarczą,

prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych kieruje

Kierownik jednostki.
3. Kierowników o których mowa w pkt.2 powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
4. Pozostałych pracowników przy akceptacji kierownika zakładu powołuje i odwołuje Prezes
Zarządu.

§17
Osobom fizycznym i prawnym, które przekażą środki majątkowe, przysługuje prawo odnotowania
tego faktu na stronie internetowej Fundacji, w wydawnictwach Fundacji oraz otrzymania listu
dziękczynnego.

Rozdział 4
Organy Fundacji

/

§ 18
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Wf

Rada Fundacji

§ 19
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§ 20
W skład Rady wchodzi od 2 do ,.5 osób. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady,

powołuje

swą decyzją Rada a w przypadku. gdyby skład Rady uległ zmniejszeniu

poniżej dwóch członków - Fundatorzy zwykłą większością głosów.

§ 21
skreślony

§ 22
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
lub śmierci członka Rady. Wówczas na jego miejsce Rada Fundacji powołuje
jednogłośnie

odwołania

uchwałą podjętą

nowego członka Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni

członkowstwa w Radzie.

§ 23
Na czas zawieszenia

z funkcji członka Rady (fundatora)

Rada może powołać

na czas jego

nieobecności nowego członka Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

§24
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.

§ 25
11 Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2/ Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony w formie pisemnej.
3/ Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej
liczby głosów decyduje

głos Przewodniczącego.

Uchwały Rady Fundacji

zapadają

zwykł

większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Rady z wyjątkiem uchwały w.
sprawie zmian Statutu, połączenia

lub likwidacji

Fundacji, powołania

i odwołania

Członka

6
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Zarządu. W tych przypadkach uchwały zapadają zwykłą większością przy obecności wszystkich
członków Rady Fundacji".
4/ Każdy z członków Rady Fundacji posiada jeden głos.
5/ Zwołanie Rady na wniosek Zarządu lub Fundatora powinno nastąpić w terminie 14 dni od
daty wpływu wniosku".

§ 26
Rada Fundacji:
1/ Ustala statut Fundacji i jego zmiany,
2/ Sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji,
3/ Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Fundacji,
4/ Zatwierdza regulamin pracy Zarządu Fundacji,
5/ Opiniuje przedstawione przez Zarząd wieloletnie programy działalności,
61 Opiniuje przedstawione przez Zarząd roczne plany działania Fundacji,
71 Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji,
81 Zatwierdza podział zysku netto,
91 Może przeznaczyć (w części lub całości) zysk netto na inwestycje,
101 Podejmuje, na wniosek Zarządu uchwałę w sprawie połączenia z inną Fundagą o zbieżnych lub
pokrewnych celach oraz o likwidacji Fundacji,
11/ Podejmuje uchwałę w sprawie najwyższej swny zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć,
121 Podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zastaw lub dzierżawę nieruchomości,
131 Podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji i udziałów współkach prawa
handlowego.

§ 27
Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej, a jej członkowie:
aj nie mogą być członkami organu zarządzającego fundacji (Zarządu) ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
bl nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

cli mogą otrzymywać (w ramach posiadanych środków) z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28

s-

Uczestnictwo w Radzie Fundacji ma charakter honorowy i nieodpłatny, wyjątek stanowią uzasadnion
koszty związane z kontrolą wewnętrzną.
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Zarząd Fundacji

§ 29
1.

Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób powołanych przez Radę Fundacji.

2. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest zarazem jego Prezesem.
W przypadku zarządu wieloosobowego Rada Fundacji, spośród uprzednio wybranych członków
Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu.

§ 30
1.

Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i odwoływany przez Radę Fundacji.

al

członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.

Zarząd Fundacji lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przez Radę Fundacji w
drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

3.

Członkowstwo w Zarządzie ustaje również na skutek:

al rezygnacji członka Zarządu (w tym Prezesa), która zostanie przyjęta i następuje tylko po
całkowitej spłacie zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Fundacji, w których członkowie
zarządu brali udział,
bl śmierci członka Zarządu,

§ 31
Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym i wykonawczym.
Do zadań Zarządu Fundacji należy:
11

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi
przepisami prawa,

21

sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu,

31

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

41

bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarcza Fundacji,

51

składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

61

występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji i wyrażenie opinii w przedmiocie połączenia z
inną Fundacją,

71

sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

81

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

91

wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,

101 przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
111 opracowywanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji i
powoływanie lub odwoływanie pełnomocnika lun pełnomocników do kierowania
wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

8
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12/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
13/ prezes zarządu Fundacji jest zatrudniony w Fundacji na umowę o prace na czas
nieokreślony. Pozostali członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na
podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy z Prezesem oraz z pozostałymi członkami
zarządu nawiązuje i rozwiązuje Rada Fundacji,

§ 32
Sposób reprezentowania Fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
,<

1/ Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składa
Prezes Zarządu samodzielnie a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa członek
Zarządu.
2/ W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie w
tym Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego

uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji.

3/ Sprawozdania finansowe Fundacji podpisują wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku Zarządu
jednoosobowego

uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji.
Rozdział 5
Tryb pracy Zarządu

§ 33
1/ Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2/ Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3/ O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4/ Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu.
5/ Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 50% członków Zarządu.
6/ Każdy z członków Zarządu posiada jeden głos. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
7/ Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
8/ W sprawach majątkowych Fundacji uchwały, podejmowane są przy 100% frekwencji członków
Zarządu.
9/ Zarząd może powoływać zespoły opiniująco - doradcze, określając im jednocześnie ich zadania i
zasady działalności.
10/ Zarząd może tworzyć zakłady, instytuty, oddziały i inne placówki Fundacji w kraju i za granicą,
określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, organy i kompetencje.
11/ Za zgodą Rady Fundacji Zarząd może tworzyć Spółki Prawa Handlowego, a także obejmować,
zbywać, zastawiać lub umarzać akcje lub udziały,
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12/ Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa jego regulamin, zatwierdzony przez Prezesa i
zaopiniowany przez Radę Fundacji.

Rozdział 6
Likwidacja Fundacji

§ 34
11 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2/ Na wniosek Zarządu Fundacji, decyzję (uchwałę) o likwidacji podejmuje Rada Fundacji
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do
głosowania, informując jednocześnie właściwego Ministra do zabezpieczenia społecznego.
3/ skreślony
4/ skreślony
5/ skreślony
6/ skreślony
7/ skreślony
8/ Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
9/ Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Fundacji na rzecz Fundacji o zbliżonych celach, prowadzących działalność
pożytku publicznego

§ 35
Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe,
ma prawo wskazania przeznaczenia wniesionych środków. Wskazanie winno uzyskać akceptację
Zarządu Fundacji.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 36
W ramach funkcjonowania Fundacji zakazane jest, w odniesieniu do wszystkich jej organów:
al udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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",

10

4

bl 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,
ci wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
dl 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.

§37
1/ Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 28 luty 2011 roku.

21 Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Brzeszcze, 24 października

2012r.

Fundacji:

Jan Parcer

Mirosław Szot
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ANEKS NR 112012

z dnia 16 maja 2012 roku

do
STATUTU FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
§1

w § 10

Statutu pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" Nieodpłatną działalność pożytku publicznego za którą Fundacja nie pobiera opłat a która
obejmuje lub może obejmować w szczególności:
al

prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

bl

działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dla dzieci i rodzin

zagrożonych wykluczeniem społecznym,

ci prowadzenie doradztwa psychologicznego, społeczno-prawnego dla osób niepełnosprawnych.
dl

działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna działalność tego
rodzaju,

el

działalność społeczną, lokalną i sąsiedzką,

fi

działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof,

gI

działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom przewlekle chorym,

hl

działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wsparcia

-i".Ji_.

finansowego lub rzeczowego w ramach pomocy społecznej,
iI

prowadzenie wolontariatu,

j/

działalność wspierająca inicjatywy społeczne, żmierzające do poprawy sytuacji różnych
grup społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej,

ki

działalność związana z rozwojem kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,·

l!

opieka dzienną nad dziećmi do lat 3,

m! wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

§2

W § 10 Statutu pkt. 2 zdanie pierwsze, drugie i trzecie do dwukropka otrzymuje brzmienie:
" Odpłatna działalność pożytku publicznego, za którą Fundacja pobiera opłaty, nie wyższe
jednakże od wartości bezpośrednich kosztów tej działalności, a która obejmuje lub może
obejmować w szczególności ."

§3

i/

W § 11 pkt l. skreśla się słowa "część wpływów przez nią uzyskanych" a hrow
słowa "prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej· działalności".

dza się

lwr

§4

w

§ 12 Statutu:

1. pkt. a otrzymuje brzmienie: darowizny, subwencje, dotacje, spadki otrzymane od osób
prawnych i :fizycznycha także jednostek mganjzacyjnych nie mających osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną z kraju i zagranicy
2.

pkt c otrzymuje brzmienie: wpływy ze zbiórek i imprez publicznych

3. dodaje się pkt. g o treści : .,inne wpływy i dochody"

§5

w § 13 pkt.

l Statutu:

1. w pkt .. c po słowie "detaliczna" dodaje się wyraz "nieużywanych".
2. dodaje się pkt d o treści: "wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
- (PKD 85. lO.Z),
3. dodaje się pkt. e o treści : "opieka dzienna nad dziećmi do lat 3 (pKD 88.91.Z)"
4. dodaje się pkt. f o treści; " sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
-

(pKD 46.71.Z)

5. dodaje się pkt.g o treści: "spIZedaż hurtowa odpadów i złomu (pKD 46.77.Z)"

§6
W § 16 pkt 3 po słowie "Prezes" wykreśla się słowo "Fundacji" a wprowadza się słowo
.Zarządu".
§7

§ 20 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W skład Rady wchodzi od 2 do 5 osób. Członków pierwszego składu Rady powołują
Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada a w przypadku, gdyby skład Rady
uległ zmniejszeniu poniżej dwóch członków - Fundatorzy zwykłą większością głosów".

§8

Skreśla się § 21 Statutu
§9

W § 22 po słowach ,,rezygnacji z członkostwa" dodaje się wyraz "odwołania"

§10
W § 25 Statutu:

1.

w punkcie 2 po słowie .Zarządu"

dodaje się słowa "lub Fundatora"

2.

w punkcie 3 po słowach "głos Przewodniczącego"

dodaje się zapis .Dchwały Rady

Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co. najmniej 50%
członków Rady z wyjątkiem uchwały w sprawie zmian Statutu, połączenia lub likwidacji
Fundacji, powołania i odwołania Członka Zarządu. W tych przypadkach uchwały
zapadają zwykłą większością przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji".
3.

dodaje się punkt 5 o treści ,,zwołanie Rady na wniosek Zarządu lub Fundatora powinno
nastąpić w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku".

§11

§ 29 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Fundacji składa się od l do 5 osób powołanych przez Rade Fundacji.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego,

jedyny członek zarządu jest zarazem jego

Prezesem. W przypadku zarządu wieloosobowego

Rada Fundacji, spośród uprzednio

wybranych członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu".

§12
W § 31 Statutu:
1. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: "występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji
i wyrażanie opinii w przedmiocie połączenia z inną Fundacją"
2. dodaje się pkt l O o treści "przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji"

3. dodaje

się punkt

prawidłowego
pełnomocnika

11 o treści "opracowywanie

funkcjonowania

Fundacji

lun pełnomocników

i

regulaminów

powoływanie

do kierowania

niezbędnych
lub

do

odwoływanie

wyodrębnioną

sferą

spraw

należących do zadań Fundacji"

4. dodaje się pkt. 12 o treści "ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na
wynagrodzenia pracowników Fundacji"
5. dodaje się pkt. 13 o treści "prezes zarządu Fundacji jest zatrudniony w Fundacji na
umowę o prace na czas nieokreślony. Pozostali członkowie zarządu mogą być
zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy z Prezesem oraz
z pozostałymi członkami zarządu nawiązuje i rozwiązuje Rada Fundacji"

§13
W

§ 32 Statutu;
1. w

pkt.

r:

C
,,

I

2 dodaje się zdanie o treści:

n

W przypadku Zarządu

SOboweg: ~

uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji"
2. w pkt. 3 dodaje

się zdanie o treści ~~W przypadku

Zarządu jednoosobowego

uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji"

§14

w § 33

punkt 5 wykreśla się wyrazy "a w przypadku Zarządu dwuosobowego jednomyślnie"

§15

w § 34 skreśla

się punkty 3,4,5,6,7, i

wprowadza się punkt 8 o treści "Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji"
i punkt 9 o treści "Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz Fundacji o zbliżonych celach,
prowadzących działalność pożytku publicznego

Brzeszcze, dnia 16 maj 20 12r.

JanParcer

Mirosław Szot
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Załącznik do Uchwały 14/12
Rady Fundacji Pomocy
Społecznej

ANEKS NR 2/2012
dnia 24 października 2012
do Statutu Fundacji Pomocy Społecznej
Z

§1

w § 10 pkt

l Statutu dodaje się podpunkty o treści:
ni wypożyczanie sprzętu ortopedycznego,
ol usługi transportowe - osób,
pl usługi transportowe-towarów.

§2

w § 10 pkt

2 Statutu skreśla się podpunkty: j, k, l, ł, m, n,o

§3
W § 13 pkt l Statutu dodaje się podpunkty o treści:

hl wypożyczanie sprzętu ortopedycznego (pKD 77.29 Z)
iI usługi transportowe-towarów

(49.41. Z)

j/ usługi transportowe - osób (49.39 Z)
ki sprzedaż detaliczna odzieży używanej (47.71 Z)
II sprzedaż detaliczna przez Internet (47.91 Z)
ł/ sprzedaż artykułów używanych (sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny)

(47.74 Z)

§4
Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian
P0dpisy Rady Fundacji:

JanParcer
Mirosław Szot
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