STATUT FUNDACJI ARTEM SILESIAM PROMOVERE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.

§
2.

Fundacja nosi nazwę: Fundacja ARTEM SILESIAM PROMOVERE

3.
Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity
DZ. U. z 1991 r. Nr. 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
4.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2.

§
1.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

2.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
3.
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
poszczególnych.
§3.
1.

Siedzibą Fundacji jest wieś Kuniów

2.
Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i placówki, a w przypadku działania
poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
3.

Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami.
§ 4.

1.
2.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Fundator może modyfikować cele Fundacji w trakcie jej trwania.
§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele, zasady i formy działania fundacji i jej zakres w ramach działalności pożytku
publicznego
1

§ 6.
Celem podstawowym Fundacji jest prowadzenie działalność odpłatnej i nieodpłatnej w zakresie:
1.
propagowania kultury i sztuki;
2.
wspierania działalności oświatowo-wychowawczej środowisk lokalnych Śląska Opolskiego;
3.
rozwijania i promowania wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu
ogólnego poziomu kultury Śląska Opolskiego;
4.
badania, kultywowania i upowszechniania kultury i sztuki Śląska Opolskiego;
5.
pomoc w rozwijaniu zdolności artystycznych dzieci i młodzieży na terenie Śląska
Opolskiego;
6.
organizowanie życia kulturalnego w środowiskach lokalnych;
7.
realizacja zadań w zakresie rozwoju i odnowy wsi.
§ 7.
Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną
w zakresie:
1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3.działalności charytatywnej;
4.podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5.działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6.działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
7.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9.nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10.działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
13.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14.turystyki i krajoznawstwa;
15.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
16.promocji i organizacji wolontariatu;
17.działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
18.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
19.rewitalizacji;
20.działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2003
Nr 96 poz.873), w zakresie określonym w powyższym paragrafie.
§ 8.
Realizując swoje cele Fundacja:
1.
organizuje koncerty, wystawy, przedstawienia, seminaria, wykłady, spotkania kulturalne w
środowiskach lokalnych;
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2.
prowadzi kursy artystyczne, zajęcia edukacyjne, obozy szkoleniowe, wycieczki
dydaktyczne,
3.

udziela wsparcia finansowego dla ośrodków kulturalnych na terenie Śląska Opolskiego;

4.

wspiera finansowo prowadzone dzieła oświatowo-wychowawcze Śląska Opolskiego;

5.
wspomaga materialnie działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji.
6.

wydaje lub wspiera wydawanie materiałów dotyczących celów jej działalności, jak książki,

broszury, ulotki, utwory muzyczne i filmowe;
7.
8.
9.

organizuje lub wspiera akcje, szkolenia oraz imprezy propagujące cele Fundacji;
propaguje swoje cele w środkach masowego przekazu;
prowadzi działalność gospodarczą

Rozdział III
Majątek fundacji
§9.
1.
a.

Majątek Fundacji tworzą:
przekazana przez Fundatora kwota 10 00 złotych,

b.

środki finansowe i rzeczowe pochodzące z:

i.
ii.

darowizn, zapisów i spadków;
dochodów z mienia Fundacji;

iii.
iv.

dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie;
odsetek od lokat kapitałowych;

v.
vi.

zbiórek publicznych i innych przewidzianych prawem źródeł;
dochodów działalności statutowej odpłatnej;

vii.
viii.

dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji;
nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.

2.
Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje budżetu państwa i
jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych źródeł do realizacji celów
statutowych.
§10.
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1.
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie
kosztów jej funkcjonowania.
2.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.

Rozdział IV
Fundator i organy fundacji
§ 11.
Organami fundacji są: Rada Fundacji, która jest organem kontrolnym i nadzorującym i Zarząd
Fundacji, który jest organem uprawnionym do reprezentacji fundacji.
§ 12.
Fundator, Grażyna Wieczorek, ma wyłączną kompetencję w zakresie:
a.

zmiany statutu i celów działania Fundacji;

b.

powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji.
§

13.

2.
Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z trzech członków. Rada wybiera ze swojego
grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
3.
Do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji uprawniony jest Fundator.
4.
Kadencja Rady trwa 4 lata.
5.
Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub
śmierci.
6.
W wypadku ustania członkostwa w Radzie w trakcie trwania kadencji Rady, Fundator
uzupełnia jej skład powołując nowego członka na okres do końca trwania kadencji.
7.
Członkami Rady nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu, ani też osoby
pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji.
8.

Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społeczne.
§

14.

1.Do zakresu działania Rady należy:
a. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
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b. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu;
c. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe;
d. kontrola prawidłowości finansów Fundacji;
e. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań
finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu w poszczególnych latach;
.
f. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy niniejszego statutu należą do kompetencji
Rady;
g. inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych;
h. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji;
i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
j. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
2.
Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od
Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać wykonanie specjalistycznych czynności przez biegłych
rewidentów lub inne wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów
takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów.

§

15.

2.
Posiedzenia Rady odbywają się odpowiednio do potrzeb, przynajmniej 2 razy w roku, z tym
że posiedzenie Rady w sprawie dokonania rocznej oceny pracy Zarządu oraz rozpatrzenia rocznego
sprawozdania finansowego i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu odbywa się w terminie
do 30 czerwca roku następnego.
3.
Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego i
sekretarza Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualne inne załączniki.
4.
Posiedzenia Rady zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem każdy z jej członków z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu, określając w zawiadomieniu szczegółowy porządek obrad.
5.
Decyzje Rady zapadają w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady, bądź w
drodze indywidualnego zbierania głosów.
6.
W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Rady posiada jeden głos.
7.
O uchwale, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy
członek Rady powinien zostać powiadomiony.
8.
Uchwała została podjęta jeżeli zagłosowała za nią zwykła większość członków Rady.
9.
Na posiedzeniach Rada może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad
bez względu na ilość uczestników, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady w
trybie określonym w ust. 3 i otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia.
10.
Głosowanie w sprawie uchwał Rady jest jawne.
11.
W sprawach dotyczących wyboru członków Zarządu oraz wniosków o odwołanie członków
Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ustaleniu wysokości ich wynagrodzenia, jak
również w innych sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
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12.
W głosowaniu przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady mogą głosować wyłącznie za
bądź przeciw podjęciu danej uchwały.

§
1.

16.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest dwuosobowy.

2.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub
śmierci.
§
2.

17.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.
Do kompetencji Zarządu nalezą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady lub Fundatora.
4.
Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli uprawniony jest jednoosobowo Prezes
Zarządu.
5.
Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego działalności, Zarząd przygotowuje
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji i Zarządu w danym roku, i
przedkłada je Radzie w terminie do dnia 30 maja roku następnego.
6.
W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w czynnościach prawnych
podejmowanych w stosunku do niego, Fundację reprezentuje Rada Fundacji.
§

18.

1.
Dla realizacji zadań Fundacji Zarząd może utworzyć biuro, a za zgodą Rady także oddziały,
filie, placówki oraz – w przypadku działania poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej –
przedstawicielstwa.
2.
Regulamin wewnętrzny, strukturę organizacyjną i zasady wynagradzania pracowników
Fundacji zatwierdza Rada na wniosek Zarządu

Rozdział V
Likwidacja, łączenie oraz zmiana statutu
§

19.

2.
Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały
zatwierdzonej przez Fundatora.
3.
W wyniku połączenia Fundacji z inna fundacją powstaje nowa fundacja, która występuje we
wszelkie prawa i obowiązki Fundacji oraz przejmuje wszelkie aktywa i pasywa Fundacji.
§
6

20.

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Fundatora po konsultacji z Radą Fundacji.
§

21.

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku:
a. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
b. braku środków finansowych i majątku pozwalającego na prowadzenia przez Fundację
działalności statutowej
2. O rozpoczęciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora postanawia Rada w drodze uchwały.
3. Przekazanie składników majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji następuje w myśl
przepisów art. 58 i art. 59 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

§

22.

Do spraw nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity: Dz. U- Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) .
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