STATUT FUNDACJI „PRZYJACIELE TARNOWCA
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Przyjaciele Tarnowca" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jacka
Okońskiego syna Romana i Zofii PESEL 66080510293 zam. 33-100 Tarnów, ul. Górska 6
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Pawła
Studzińskiego w Kancelarii Notarialnej w Tarnowie, ul. Konarskiego 9, w dniu
15
września 2009 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą fundacji jest miejscowość Tarnowiec.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Promowanie, rozwój i integracja Tarnowca, jego mieszkańców, sympatyków i przyjaciół.
2. Ogół działań mających na celu krzewienie kultury, uczestnictwa w kształtowaniu
świadomości kulturowej indywidualnej i społecznej.
3. Wydawanie, promowanie i sprzedaż książek i czasopism.
4. Organizowanie spotkań o charakterze edukacyjnym.
5. Popularyzacja wiedzy.
6. Artystyczna i literacka działalność twórcza.
7. Organizowanie pomocy i wsparcia dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
8. Rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
2. Wydawanie książek, czasopism o charakterze kulturalno literackim.
3. Sprzedaż bezpośrednią, wysyłkową lub za pośrednictwem Internetu książek i czasopism.
4. Działalność w zakresie promocji i reklamy wydawanych książek i czasopism, oraz
organizowanych przedsięwzięć.
5. Organizowanie imprez i spotkań o charakterze kulturalnym w szczególności takich jak:
spotkania autorskie, sympozja naukowe na tematy leżące w polu zainteresowania Fundacji,
wystawy, organizowanie konkursów literackich, paneli dyskusyjnych, koncertów
muzycznych, warsztatów pisarskich i teatralnych.
6. Finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł artystycznych.
7. Udzielanie stypendiów i nagród.
8. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym.
9. Organizowanie publicznych zbiórek funduszy na rzecz fundacji.
10. Organizowanie spotkań seminaryjnych i promocyjnych dla propagowania idei fundacji.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.
12. Działalność charytatywną i promocję wolontariatu.
13. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

14. Organizowanie zajęć edukacyjnych, kursów i szkoleń o charakterze cyklicznym i
jednorazowym związanych z rozwijaniem zainteresowań dzieci, młodzieży i
dorosłych.”

§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność lub korzystać z pomocy innych
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 złotych (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100) z czego kwota 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) zostaje
zarezerwowana na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej służącej realizacji jej
celów.

§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz majątkowych wartości
materialnych, niematerialnych i prawnych;
e) działalności własnej, w tym gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona przez
Fundację.
§ 11.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 11a.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub też 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 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;
3) wykorzystywania majątku 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;
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.
Władze Fundacji
§ 12.
Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji.
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§ 13.
Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa Fundacji, V-ce Prezesa Fundacji oraz
Sekretarza Fundacji.
Fundator, wybiera członków zarządu na trzyletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkowie zarządu fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji
w drodze oświadczenia woli.
§ 14.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz
likwidacji Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ani także za przestępstwo skarbowe.
Komisja rewizyjna
§ 14a.
Powołuje się komisję rewizyjną. Członków komisji rewizyjnej powołuje i odwołuje Zarząd w
drodze uchwały podjętej zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu
Komisja składa się z trzech osób.
Komisja jest organem odrębnym od Zarządu, jak też organem niepodlegającym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
Członkowie komisji nie mogą być jednocześnie członkami zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
Członkowie komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ani także za przestępstwo skarbowe.
Członkowie komisji nie otrzymują z tytułu pełnienia przez nich tej funkcji żadnego
wynagrodzenia.
Sposób Reprezentacji

§ 15.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes zarządu jednoosobowo.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać również dwaj członkowie zarządu (Vce Prezes oraz Sekretarz) działający łącznie.
Zmiana Statutu
§ 16.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji, za pisemną zgodą Fundatora. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych
w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 17.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 18.
1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidacja Fundacji
§ 19.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 20.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 21.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Tarnowiec, dnia 31.05.2018 r.

………………………………………………….
/czytelny podpis fundatora/

Tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie
Uchwał Zarządu Fundacji nr 2/2014, 1/2015, 2/2018.

