STATUT FUNDACJI
„Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy”
z dnia 18.06.2012
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą: „Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic
i okolicy”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Panią Grażynę Pasznik-Śledzińską
zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Teresą
Jamróz-Wiśniewską w dniu 20 stycznia 2011 roku w Warszawie.
§2
Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku
publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.
§3
1. Siedzibą Fundacji są Książenice koło Grodziska Mazowieckiego.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§5
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Miasto-Ogród Książenice”.
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3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach
obcych.
§6
Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Celami Fundacji są:
A) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez aktywizację
i integrację społeczności podwarszawskich Książenic z otaczającymi je terenami
wiejskimi, jako wspólnej społeczności lokalnej, która poprzez prawidłową i szeroko pojętą
współpracę w pełni wykorzysta, potencjał rozwojowy zamieszkiwanego terenu,
zapewniając wyższą jakość życia jego mieszkańcom. Aktywizacja oraz inicjowanie
działalności gospodarczej; wspólne kreowanie pozytywnego wizerunku Książenic.
B) Wspieranie inicjatyw oświatowych, promowanie kultury i sztuki, upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia; poprawa, jakości usług edukacyjnych
regionu.
C) Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–
kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzacja produkcji wyrobów
regionalnych.
D) Rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych i technologii
związanych z paliwami alternatywnymi i transportem.
E) Wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców.
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§8
1. Celami szczegółowymi Fundacji są:
A) Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), uwzględniającej działania na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców terenów objętych Strategią.
B) Promowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów,
współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi i między
narodami.
C) Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
w tym powszechnego dostępu do Internetu.
D) Promowanie i wspieranie edukacji przedszkolnej i szkolnej, działań edukacyjnych i
wychowawczych wśród dzieci i dorosłych, edukacji ekologicznej, edukacji w zakresie
kultury i sztuki nauczania języków obcych, innowacji w pracy dydaktycznowychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.
E) Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w zakresie promocji kultury fizycznej,
sportu i rekreacji wśród dzieci i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego
i zdrowego trybu życia, a także tworzenia infrastruktury sportowej, poprzez rozwój bazy
sportowej i rekreacyjnej.
F) Przeciwdziałanie wykluczeniu: społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem
niepełnosprawności i osób starszych.
G) Wspieranie rodziców poprzez organizowanie specjalistycznego poradnictwa w dziedzinie
rozwoju i wychowania.
H) Wspieranie działań zmierzających do ochrony, restauracji i lepszego wykorzystania
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
I) Wspieranie i promocję przedsiębiorczości oraz różnicowania w kierunku działalności
nierolniczej.
J) Pomoc organizacyjną i wspieranie przedsięwzięć społecznych polegających na tworzeniu
parków, skwerów, terenów zielonych wokół osiedli i miejsc zamieszkania, terenów
rekreacji i sportu.
K) Pomoc organizacyjną i wspieranie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska
naturalnego, krajobrazu i dziedzictwa narodowego.
L) Promocję produktów regionalnych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych.
M) Promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań dotyczących budownictwa jedno
i wielorodzinnego wykorzystujących alternatywne źródła energii w szczególności ze

3/13

źródeł odnawialnych, w tym również gazu; umożliwiających przyłączenie OZE do sieci
elektroenergetycznej; służących rozbudowie sieci gazowych na obszarach wiejskich.
N) Promocję i wspieranie projektów zakładających wykorzystanie walorów przyrodniczych
regionu do rozwoju turystyki i wypoczynku sobotnio-niedzielnego mieszkańców.
O) Wspieranie

przedsięwzięć

zapewniających

rozwój

techniki,

badań

naukowych,

wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
A) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów,
szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
B) imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy,
happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje, rajdy sportowe i inne –
służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
C) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym.
2. Prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli
i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych.
3. Prowadzenie doradztwa oraz pomoc w przygotowaniu projektów związanych z realizacją
LSR.
4. Udzielanie

wsparcia

organizacyjnego,

finansowego

i

rzeczowego

placówkom

oświatowym.
5. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie działań w zakresie kultury i sztuki, sportu
rekreacji.
6. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie inicjatyw związanych
poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
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7. Fundowanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe, w ramach swoich możliwości, innych
osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym
i międzynarodowym.
10. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym
i środkami masowego przekazu, zainteresowanymi celami Fundacji.
11. Wspieranie lokalnych władz samorządowych w zakresie realizacji projektów zgodnych
z celami Fundacji.
12. Udział w realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych i dotacji.
13. Zbieranie środków finansowych na realizację celów statutowych.
14. Promowanie i rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej.
15. Wspieranie zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej w budownictwie
mieszkaniowym na obszarze działania fundacji.
16. Prowadzenie Ekologicznej edukacji społeczeństwa i tworzenie mody na zachowania
proekologiczne.
17. Współpracę z ośrodkami badawczymi w zakresie popularyzacji wiedzy na temat energii
odnawialnych i paliw alternatywnych.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 PLN
(dziesięć tysięcy złotych).
§ 11
1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
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§ 12
1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
e) dotacji Fundatora.

f) dochodów z działalności gospodarczej.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 14
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na
realizację celów statutowych określonych w Statucie.
§ 15
1. Cały dochód osiągany przez Fundację jest przeznaczany na realizację jej celów
statutowych.
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań
członków jej 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”.
b) przekazywać swojego majątku na rzecz 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.
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ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 16
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
3. Z majątku założycielskiego Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej
Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby środki o wartości ¼ całości funduszu
założycielskiego
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
5. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki
organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego.
Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.
6. Kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd
Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i
uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji e formie regulaminów
organizacyjnych
7. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników.
8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) wychowania przedszkolnego – 85.10.Z
b) pozostałych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z
c) pozaszkolnych form edukacji artystycznej – 85.52.Z
d) nauka języków obcych – 85.59.A
e) pozostałych form edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowanych – 85.59.B
f) działalności wspomagającej edukację – 85.60.Z
g) działalności obiektów kulturalnych – 90.04.Z
h) działalności obiektów sportowych, organizowania i przeprowadzania imprez
sportowych – 93.11.Z
i) działalności klubów sportowych – 93.12.Z
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ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§ 17
1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa
o charakterze doradczym i opiniodawczym, w szczególności Radę Programową Fundacji.
3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa z 1 do 5 osób i jest wybierana na 5-letnią kadencję. Rada Fundacji
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków
Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub do rozszerzenia
składu Rady Fundacji powołuje swą decyzją Rada Fundacji. Decyzja ta musi być
zatwierdzona przez Fundatora Fundacji
4. Nie mogą być członkami Rady Fundacji:
a) członkowie Zarządu Fundacji lub osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
§ 19
1. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
a) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Fundatorowi,
b) odwołania ze składu Rady Fundacji przez Fundatora lub w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji,
c) śmierci.
§ 20
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady. Z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu Fundacji.
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3. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie
Rady Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. W
posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
§ 21
1. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach. Dla
ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady Fundacji
obecnych na posiedzeniu, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Fundacji, w
tym Przewodniczącego Rady.
2. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 22
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych oraz opiniodawczych wobec
działań Zarządu Fundacji.
2. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania opracowywanych przez
Zarząd Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
e) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, uchwała o powołaniu lub
odwołaniu członka zarządu Fundacji musi być zatwierdzona przez Fundatora Fundacji,
g) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji,
h) określenie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
i) ustalenie zasad nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Fundacji,
j) rozpatrywanie i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji i udzielanie
absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
k) powoływanie lub likwidację Rady Programowej lub innych organów Fundacji,
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l) ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 23
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa powoływanych przez Radę
Fundacji na 5-letnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
3. Każdy członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków
Rady Fundacji. Uchwała taka musi być zatwierdzona przez Fundatora Fundacji
4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa wskutek:
a) upływu kadencji Zarządu Fundacji, do którego został powołany,
b) złożenia pisemnej rezygnacji, w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady,
c) odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu Fundacji,
d) śmierci.
§ 24
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji
wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich
przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady
zwrotu wydatków określa Rada Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami
finansowymi lub rzeczowymi – w miarę możliwości finansowych Fundacji.
§ 25
1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych
z zarządzaniem Fundacją niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
a) reprezentuje Fundację i prowadzi jej bieżące sprawy,
b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
e) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji,
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f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na
wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
g) administruje majątkiem Fundacji,
h) przygotowuje plan finansowy Fundacji, przedstawiany corocznie Radzie Fundacji
do zatwierdzenia,
i) sporządza roczne sprawozdania merytoryczne oraz roczne sprawozdania finansowe
z działalności Fundacji i przedstawia je właściwym ministrom, oraz podaje je
do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa,
j) ustanawia wewnętrzną organizację Fundacji,
3. Do kompetencji Zarządu należy wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanawianie
i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.
§ 26
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów na posiedzeniach, przy czym do ich ważności wymagana jest
obecność przynajmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. Przy równej
liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się raz na miesiąc lub w terminach określonych
w harmonogramach ustalanych przez Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z porządkiem obrad, z własnej inicjatywy,
lub na wniosek:
a) innego Członka Zarządu,
b) Rady Fundacji.
4. Członkowie Zarządu powinni być powiadamiani o dacie i godzinie posiedzenia Zarządu
Fundacji, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin
posiedzenia wynika z harmonogramu ustalonego przez Prezesa Zarządu lub gdy termin
kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Zarządu Fundacji,
w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.
5. Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu Fundacji z określonym porządkiem obrad, jak
i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane
Członkom Zarządu w formie papierowej lub elektronicznej.
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§ 27
Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji są uprawnieni jednoosobowo Prezes lub
V-ce Prezes Zarządu Fundacji.
§ 28
1. Rada Fundacji może zaprosić do współpracy osoby o uznanym autorytecie, osiągnięciach
i szczególnie zasłużonych w realizacji celów objętych działalnością Fundacji, tworząc
Radę Programową Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji zgłasza sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez
prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.
3. W skład Rady Programowej Fundacji wchodzi od 1 do 6 członków, powoływanych na
okres 1 roku.
4. W przypadku powołania Rady Programowej Fundacji do jej kompetencji należy:
a) opiniowanie kierunków działalności Fundacji, zatwierdzanych przez Radę Fundacji,
b) opiniowanie działań podejmowanych przez Fundację.
5. Rada Programowa Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który
kieruje jej pracami.
6. Mandat członka Rady Programowej Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
a) złożenia rezygnacji, w dniu doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji,
b) odwołania przez Radę Fundacji ze składu Rady Programowej Fundacji,
c) śmierci.
7. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie
rzadziej niż dwa razy w roku.
8. Ustalenia Rady Programowej Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na
posiedzeniach. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków
Rady Programowej Fundacji, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu.
9. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział
w pracach organu.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 29
1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia
przez Fundatora.
2. Zarząd Fundacji może wnioskować do Rady Fundacji w celu wprowadzenia zmian
w Statucie Fundacji.
§ 30
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów Statutowych lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem
Fundacji.
3. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Książenice, 18.06.2012 r.
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