Projekt
z dnia 23 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40), uchwala
się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LXIII/65/02 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ze zmianami: Uchwała Nr XXXIV/339/05 z dnia 12
stycznia 2005 r., Uchwała Nr LIII/554/06 z dnia 22 czerwca 2006 r., Uchwała Nr XI/152/07 z dnia 30 sierpnia
2007 r. w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „właściwy minister.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Celami Fundacji są:
a) wspieranie nauki, oświaty i wychowania poprzez wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek
oświatowych, szkół, przedszkoli i żłobków, nagradzanie najzdolniejszych uczniów i studentów oraz
wspieranie finansowe przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
b) ochrona zdrowia poprzez wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia, prowadzenie działań z
zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Kleszczów oraz prowadzenie
działalności leczniczej;
c) wspieranie przedsięwzięć rekreacyjnych i sportowych poprzez budowę obiektów sportowych,
wspomaganie finansowe i rzeczowe klubów sportowych oraz zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe;
d) ochrona środowiska poprzez finansowanie inwestycji mających na celu ochronę środowiska
i gospodarkę odpadami;
e) rozwój budownictwa poprzez finansowanie i propagowanie nowych technologii energoi materiałooszczędnych;
f) ochrona zabytków poprzez finansowanie prac związanych z renowacją zabytków;
g) rozwój gospodarki poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla podmiotów pragnących rozpocząć
działalność gospodarczą oraz poprzez działania wspierające realizację programów edukacyjnych,
badawczych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów podnoszących
innowacyjność polskiej gospodarki;
h) przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez wyszukiwanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych;
i) doskonalenie zawodowe, w szczególności poprzez finansowanie kursów, szkoleń i wykładów;
j) promocja Gminy Kleszczów poprzez finasowanie materiałów promocyjnych oraz ich
rozpowszechnianie, organizację oraz uczestnictwo w wydarzeniach promujących Gminę Kleszczów;
k) wspieranie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej dla rolników firm poprzez finansowe i
rzeczowe wsparcie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej, gospodarki zwierzęcej, gospodarki
wodnej, ściekowej i gazowej;
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l) wspieranie parafii poprzez współfinansowanie prac związanych z renowacją budynków parafii.”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację lub przez wyodrębnione jednostki
organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a) wynajmowanie lokali będących we władaniu Fundacji;
b) wydzierżawianie gruntów inwestycyjnych będących własnością Fundacji;
c) działalność lecznicza;
d) działalność edukacyjna”.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji będzie przeznaczony na realizację celów statutowych
Fundacji.”;
4) w § 9 dotychczasową treść oznacza się ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Fundacja może posiadać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.”;
5) uchyla się § 9a;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz założycielski Fundacji wynosi 100.000,00 złotych.”;
7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą”;
8) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę na 4- letnią kadencję.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, na którą osoba została powołana,
b) niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
c) śmierci,
d) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
e) odwołania przez Radę w drodze uchwały podjętej większością głosów, w przypadku, gdy członek
Zarządu podjął działalność, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu, nienależycie wypełnia funkcje członka Zarządu lub istotnie narusza postanowienia Statutu.
4. Nie może być członkiem zarządu Fundacji osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.
5. Na członka Zarządu Fundacji nie może zostać powołana osoba pełniąca funkcje w organach Gminy
Kleszczów.”;
9) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją w stosunku do osób trzecich oraz
w postępowaniu przed organami władzy i sądami,
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie, nieprzekazane do zakresu kompetencji
Rady, a w szczególności:
a) przygotowywanie programów działania,
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b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
c) organizowanie działalności statutowej Fundacji,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
g) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Fundacji oraz spółek prawa handlowego, w
których Fundacja posiada udziały lub akcje.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw w obszarze celów
Fundacji.”;
10) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy
składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa, odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Szczegółowy sposób działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.
5. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje
Przewodniczący Rady Fundacji na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Rady Fundacji.”;
11) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę w trybie
przewidzianym niniejszym Statutem.”;
12) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Rada jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji, a także decyzyjnym
w sprawach zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do jej wyłącznej kompetencji.
2. W skład Rady wchodzi 15 radnych Rady Gminy Kleszczów danej kadencji. Funkcje członków Rady
Fundacji pełnione są nieodpłatnie.
3. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i
wymagają obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady.
5. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni każdorazowo przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, który
kieruje pracami Rady Fundacji. Członkowie Rady wybierają spośród siebie zastępcę Przewodniczącego
Rady.
6. Rada działa na posiedzeniach. Z posiedzeń Rady spisywany jest protokół.
7. Posiedzenie zwyczajne Rady odbywa się 1 raz w roku i jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady
Fundacji.
8. Posiedzenie nadzwyczajne Rady zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady
Fundacji lub członków Rady Fundacji dysponujących nie mniej niż 1/3 głosów w Radzie Fundacji,
z podaniem przyczyny i celu posiedzenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku.
9. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - w celu składania wyjaśnień.
10. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym statutem.
11. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.
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12. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w terminie i miejscu odbywania sesji Rady Gminy
Kleszczów. W takim przypadku dopuszcza się zamiast wskazania godziny rozpoczęcia obrad zapis
o rozpoczęciu obrad bezpośrednio po zamknięciu sesji Rady Gminy Kleszczów.
13. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział osób wymienionych w zdaniu pierwszym w posiedzeniach
Rady ma charakter doradczy.”;
13) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Do kompetencji Rady należy :
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków
Zarządu,
b) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,
c) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
e) podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi fundacjami lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu
majątku pozostałego po likwidacji fundacji.
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
g) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, zajmowanie stanowiska w sprawach
przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
h) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
i) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
j) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
k) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
l) występowanie do Zarządu z wnioskami, co do podjęcia stosownych działań w zakresie określonym w
statucie.
m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
n) wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami materialnych aktywów trwałych Fundacji o wartości
przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
o) wyrażanie zgody na utworzenie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, przystąpienie do spółki
prawa handlowego oraz utworzenie spółki prawa handlowego, a także ich likwidację lub
przekształcenie.”;
14) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji
Fundacji,

przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.”;
15) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Nie jest dopuszczalne:
1)

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników Fundacji, a także osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy
Fundacji 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;

2)

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji 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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3)

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

4)

kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”;

16) w § 21 skresla się wyraz „przynajmniej”;
17) uchyla się § 22;
18) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Zmiana celu działania Fundacji lub statutu Fundacji może być dokonana na mocy uchwały Rady
Fundacji, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.”;
19) w § 24 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, po wysłuchaniu stanowiska Zarządu Fundacji,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Fundacji.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów
Michał Michałek
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