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STATUT Fundacji o nazwie „FUNDACJA ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§ 1.
Fundacja nosi nazwę „Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów” ustanowiona została aktem notarialnym Repertorium A Nr
1168/94 z dnia 29 kwietnia 1994 roku w Kancelarii Notarialnej Jolanty Moniki Rychter w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki
17.
§ 2.
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę oraz adres siedziby.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Kleszczów.
§ 4.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
§ 6.
Nadzór nad Fundacją sprawuje:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA:
§ 7.
Celem Fundacji jest pomoc finansowa w zakresie:
- ochrony zdrowia poprzez wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia,
- nauki, oświaty i wychowania poprzez wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek
oświatowych, szkół, przedszkoli i żłobków, a także nagradzanie najzdolniejszych uczniów
i studentów,
- ochrony środowiska poprzez finansowanie niezbędnych inwestycji mających na celu
ochronę środowiska i gospodarkę odpadami,
- rozwoju budownictwa poprzez finansowanie i propagowanie nowych technologii energo i
materiałooszczędnych,
- ochrona zabytków poprzez finansowanie prac związanych z renowacją zabytków
- rozwój gospodarki poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla osób i firm pragnących
rozpocząć działalność gospodarczą,
- wyszukiwanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych,
- rozwój sportu poprzez organizowanie imprez sportowych, wspieranie budowy obiektów
sportowych, wspieranie rzeczowe klubów sportowych,
- doskonalenia zawodowego poprzez finansowanie kursów, szkoleń i wykładów,
- promocji Gminy poprzez finansowanie folderów, broszur, art. prasowych oraz
uczestnictwo w seminariach, konferencjach i targach.
- rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej dla rolników i firm, poprzez finansowe i
rzeczowe wsparcie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej i zwierzęcej, gospodarki wodnej, ściekowej i gazowej.
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§ 8.
Przedmiotem działalności gospodarczej jest :
- prowadzenie działalności gastronomicznej,
- wynajmowanie lokali będących we władaniu Fundacji.
§ 9.
Fundacja dla celów statutowych może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami i fundacjami w kraju i za
granicą.
§ 9a.
Fundacja może posiadać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.

III. MAJĄTEK FUNDACJI:
§ 10.
Fundusz założycielski w wysokości 1 miliarda złotych.
§ 11.
Fundacja czerpie środki finansowe z:
1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
3. odsetek bankowych,
4. inne przysporzenia majątkowe,
5. prowadzenia działalności gospodarczej,
6. dochody z udziałów i dywidend, obligacje.

IV. ORGANY FUNDACJI:
§ 12.
Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 13.
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powołanych przez Fundatora – Rada Gminy na 4 – letnią kadencję,
2. Fundatorowi – Radzie Gminy służy prawo odwołania w każdym czasie całego Zarządu jak również oddzielnie każdego z
członków Zarządu,
3. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym przez Fundatora – Radę Gminy,
4. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i V-ce prezesa Zarządu.
§ 14.
1. Zarząd reprezentuje Fundację w stosunku do osób trzecich i władz oraz w postępowaniu przed organami władzy i
sądami,
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu,
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać
pełnomocników działających w granicach udzielonego umocowania.
§ 15.
Zarząd Fundacji obowiązany jest zarządzać majątkiem Fundacji oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wynikającą z
dobrych zwyczajów i zasad uczciwego obrotu przy ścisłym przestrzeganiu prawa i postanowień statutu.
§ 16.
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub V-ce prezes zawiadamiając o tym, co najmniej na trzy dni przez terminem
posiedzenia.
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2. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
3. Nie zachowanie trybu zwołania posiedzenia Zarządu nie stoi na przeszkodzie odbycia posiedzenia i podejmowania
uchwał, jeśli obecni są wszyscy członkowie Zarządu.
§ 17.
Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu wyłącznie osobiście.
§ 18.
1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes lub V-ce prezes Zarządu.
2. Przebieg posiedzeń Zarządu i jego uchwały są protokołowane.
§ 19.
Do wyłącznej kompetencji fundatora należy wyrażenie zgody na:
1. Połączenie się Fundacji z inną fundacją,
2. Zbywanie majątku trwałego i ustanowienie na nim praw rzeczowych.
§ 20.
Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należą sprawy dotyczące:
1. Przystąpienia Fundacji do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych,
2. Ustalenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji.
3. Uchwalenie w oparciu o Statut Fundacji Regulaminu Organizacyjnego oraz planu
działalności na dany rok.
§ 21.
Zarząd Fundacji przedstawia Fundatorowi przynajmniej raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 22.
W przypadku pozyskania przez Fundację nowych sponsorów, Fundator może na wniosek Zarządu powołać Radę Fundacji,
jako organ doradczy Fundatora i Zarządu Fundacji.
V. ZMIANA STATUTU
§ 23.
Zmiana celu i Statutu Fundacji może nastąpić na wniosek Zarządu Fundacji. Zmian w celach i Statucie Fundacji dokonuje się
zgodnie z trybem ich uchwalenia.
VI. LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 24.
Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po wysłuchaniu stanowiska Zarządu Fundacji.
Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25.
Zarząd lub Fundator może przyznawać wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym instytucjom i organizacjom
społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 26.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity, Dz.U. z 1991 roku, Nr 46,
poz.203) i niniejszego Statutu.

