
Statut Fundacji WIEŚWIEJAK 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą WIEŚWIEJAK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Mariannę Pękalę, Annę Łukawską-Adamczyk zwanych dalej fundatorami, aktem 

notarialnym Rep. A nr 357/2015 sporządzonym przez Notariusza Daniela 

Nestorowicza, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grodziskiej 6 w Brwinowie w dniu 9 

kwietnia 2015 r., 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 wieś Koszajec. 

 

§ 4. 

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności obszar 

gminy Brwinów. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5. 

 

Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

 

 



§ 6. 

 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

 

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7. 

 

Celem Fundacji jest: 

 

1. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Pobudzanie inicjatyw mieszkańców. 

3. Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i 

krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów 

wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. 

4. Integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości. 

5. Podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności 

służących przeciwdziałaniu korupcji.  

 

 

§ 8. 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

 

1. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów związanych z 

rozwojem samorządu terytorialnego. 

2. Prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów oraz gromadzenie materiałów 

dotyczących tego obszaru. 

3. Organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw, 

koncertów, i innych form życia społeczno-kulturalnego. 

4. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej. 

5. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych. 



6. Działania opiniotwórcze wobec decyzji władz samorządowych. 

7. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 

publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie jak i nieodpłatnie. 

§ 9. 

 

Działalność statutowa Fundacji służy dobru ogólnemu. 

 

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 10. 

 

1. Majątek Fundacji stanowią: 

a) fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset zł) wniesiony przez 

fundatorów. 

b) środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn lub 

wpłat. 

c) dotacje, subwencje oraz granty, 

d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, 

 

 

2. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane w kasie i na rachunku bankowym, a 

środki rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie 

zgodnym z celami Fundacji. 

 

IV. WŁADZE FUNDACJI I ZASADY ORGANIZACJI JEJ ORGANÓW 

 

§ 11. 

 

Organami Fundacji są: 

 

1. Rada Fundacji. 



2. Zarząd Fundacji 

 

§ 12. 

 

1. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy oraz inne osoby prawne i fizyczne 

powołane uchwałą Rady chcące aktywnie działać na rzecz celów statutowych 

Fundacji . 

2. Na pierwszą kadencję Radę powołują Fundatorzy na 4-letnią kadencję. 

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub śmierci członka Rady 

Przewodniczący powołany przez członków Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje 

ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

4. Rada zbiera się minimum raz do roku. 

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy minimum 

80% składzie, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 13. 

 

Do zadań Rady należy: 

 

1. Określenie składu, struktury, organizacji Zarządu. 

2. Przyjmowanie strategii i planów działania Fundacji. 

3. Dokonywanie wyboru i uzupełnienia w składzie Zarządu. 

4. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi. 

5. Kontrolowanie działalności finansowej i merytorycznej Zarządu nie rzadziej niż raz 

do roku. 

6. Przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi. 

7. Określenie kierunków i zasad przekazywania pomocy finansowej i rzeczowej 

beneficjentom Fundacji. 

§ 14. 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 - 5 osób, pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy na 4 

letnią kadencję. 



2. Na każdą kolejną kadencję Zarząd może być powołany przez członków Rady, na 4 

letnią kadencję. 

3. Zarząd Fundacji w całości lub pojedynczy członkowie mogą być odwołani przed 

upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez członków Rady przy obecności co 

najmniej połowy członków Rady, bezwzględną większością głosów. 

 

§ 15. 

 

1. Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, reprezentuje Fundację na 

zewnątrz oraz kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. 

W szczególności kieruje i prowadzi działalność statutową, zarządza majątkiem 

Fundacji oraz wysokości pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w zakresie 

zgodnym z celami Fundacji. 

2. Zarząd spośród swojego składu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza. 

3. Zarząd organizuje pracę biura Fundacji, zatrudnia niezbędny personel, tworzy 

niezbędne jednostki organizacyjne oraz określa zasady i zakres ich działania. Może 

powoływać ciała opiniujące pomocne w przewodzeniu działalności statutowej. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykła większością 

głosów swoich członków, przy 100% składzie. 

7. Zarząd raz do roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z 

działalności Fundacji. 

 

§ 16. 

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 

 

 

 

 

 

 



V. LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 17. 

 

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady w razie osiągnięcia celów, dla 

których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych 

i majątku. 

2. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji. 

3. Likwidacji Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów bądź przez 

Radę Fundacji. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18. 

 

1. W zakresie prowadzenia działalności statutowej Fundacja kieruje się zasadami 

rachunku ekonomicznego. 

2. Księgowość Fundacji jest prowadzona w zgodzie z przepisami prawa. 

 

 


