TEKST
JEDNOLITY
STATUTU
FUNDACJI
ZABYTKOM
NARATUNEK,,NAZARET''
RozdzialI
Postanowienia
ogolne
'NAZARET',
1 . Fundacja
Zabytkom
NaRatunek
zwana
wdalszej
czqsci
StatutuFundacj4
zostala
ustanowiona
(Repertorium
aktem
notarialnym
A nr244912011),
spozqdzonym
wdniu11sierpnia
2011r,,przez
Notariusza
prowadzqcego
Mariq
Nowak
kancelarig
pzy
notariatn4w
Ostzeszowie
jest DomZakonny
ul.Zamkowej
28z woliFundatora,
ktorym
Zgromadzenia
Si6strNajswigtszej
Rodziny
z Nazaretu,
z siedzibq
w Ostzeszowie,
przez
Wzyul. Le6nej5 reprezentowany
Pzelozonq
Domu.
2. Fundacja
dziala
napodstawie
Ustawy
z dnia6 kwietnia
1984r.o fundacjach
Dz.U.1984,
nr 21,
poz,97, z p62n,
jednolity
zm.(tekst
Dz.U.1991,
nr46,poz.203| orazpostanowieri
niniejszego
Statutu.

s2
jestmiasto
1 , Siedzibq
Fundacji
Ostzesz6w.
jest caly obszarRzeczypospolitej
2. TerenemdzialaniaFundacji
Polskiej,pny czym
w zakresie
niezbgdnym
dla wlaSciwego
realizowania
cel6w,Fundacja
mo2e prowadzi6
dzialalnoSd
takzepozagranicami
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Fundacja
zostalaustanowiona
na czasnie oznaczony
i mozetwozycstalei czasowe
pzedstawicielstwa
terenowe.

s3
posiada
1 , Fundacja
prawnq..
osobowo56
2. Nadzor
nadFundacjqsprawuje
Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

s4
1. Fundacja
u2ywapieczqtki
z napisem
FUNDACJA
ZABYTKOM
NAMTUNEK,NAZARET",
adresem
siedziby,
numerem
telefonu,
KRS, NIPi rachunku
bankowego.
jqznaku
2. Fundacja
moZe
uzywad
graficznego.
wyr6zniajqcego

Rozdzial
Il
Cele,zasady,
formyi zakres
Fundacji
dzialania

s5
'?,*tp

)&

jest:
Celem
Fundacji
1, Ochrona
d6brkulturyi sztukionzdziedzictwa
narodowego,
z uwzglgdnieniem
priorytetu,
jakim
' Jestwtejdziedzinie
zabytkowy
Pobemardyriski
Zespol
Klasztomy
w Ostzeszowie.
2. Dzialania
wzakresie
dzialalnoSci
charytatywnej.
3. Dzialania
w zakresie
nauki,
edukacji,
oswiaty
iwychowania.

s6
1.Fundacja
realizuje
swoje
celepopzez:
a) dzialaniana rzecz ochronydziedzictwa
kulturowego
kultury,sztuki, i tradycji,
z uwzglgdnieniem
jakimjestw tej dziedzinie
priorytetu
zabytkowy
Pobernardyriski
Zespol
g1,03,2
Klasztorny
w Ostzeszowie,
coodpowiada
podklasie
,
b) realizowanieprogramowrewaloryzacjizabytkowychzespolow architektonicznourbanistycznych
szczeg6lnie
cennychz punktuwidzeniadziedzictwa
narodowego,
a takzewykonywanie
rob6tbudowlanych
wykoriczeniowych,
budowanie
i utzymywanie
budynk6w
sakralnych,
koScielnych
i innychobiektow
sNuzqcych
realizacji
cel6wFundacji,
43.Q1,.2
c) propagowanie
i rozw6jprogram6w
kulturalnych
zwiqzana
z wystawianiem
, dzialalno66
pzedstawiefi
artystycznych,
90,01.2,
d) rozwijanie
r6znych
formdzialalno6ci
charytatywnej,
opieka
nadosobami
w podeszlym
wieku
88.10.2,.
e) Ksztaltowanie
politykispzedazywlasnych
gastronomicznych
wyrobow
w celupozyskania
funduszy
nadzialalnoS6
statutowq.
56.N2
i rozwijanieroznychform aktywno6ci
0 rozbudzanie
popieranie
tworczej,
i promocja
wartoSciowych
zjawiskartystycznych
w r6znych
dziedzinach
tworczo5ci,
ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem
tw6rczoSci
muzycznej
onz tw6rczo$ci
w zakresiemalarstwa
t ne1by,
grafiki,
fotografii,
g0.Q3.2,
iceramiki,
podklasie
co
odpowiada
rysunku
g) wspieranie
dzialalnoSci
pzy Pobernardyriskim
muzeum
Zespole
Klasztornym,
co odpowiada
podklasie
91,02.z
.
,
h) organizowanie
loterii
fantowych,
festyn6w,
kiermasz6w,
koncert6w
ispotka6
muzycznych
oraz
imprez
artystycznych,
g3,2Q.zi
g4,gg,z
wystaw,
wernisazy
itp.spzyjajqcych
cetom
Fundacji,
i) dzialalno5d
polegajqca
charytatywna
na gromadzeniu
funduszy, udzielaniu
wsparcia
finansowego,
materialnego
pomocy
i innych
form
spolecznej
, Bg.gg.z
j)

dzialania
wspomagajqce
po4zezpozaszkotne
edukacjg
propagowanie
formypomocy,
rozwoju
edukacji
artystycznej
i historycznej
dladzieci
i mlodzie2y
zeszkolpodstawowych
i ponadpodstawowych
popzez
organizowanie
warsztat6w
tematycznych,
85.Og

l)&,
?,,,?L ,/tl

k. prowadzenie
dzialalnoSci
wydawniczej
w zakresie
realizacji
cel6w
statutowy
ch Sg,lg,z,
.

s7
Dla'realizacji
swoich
celow
statutowych
Fundacja
moze
wspolpracowad
z innymi
instytucjami,
organizacjami,
stowazyszeniami,
fundacjami
krajowymi
i zagranicznyri,
jak rowniez
osobami
fizycznymi

s8
1 . Dlaosiqgnigcia
swychcel6wFundacja
mozewspierad
dzialalno$d
innychosobprawnych
orazos6b
frzycznych,
ktorych
jest
dzialalnosc zbieznaz
celami
Fundacji.
2. Fundacja
mo2eustanawiad
certyfikaty,
odznaki,
medalehonorowe
je wruzzinnymi
i pnyznawa6
nagrodami
i wyroznieniami,
osobomfizycznym
i prawnymzasluzonym
dla Fundacji,
przyczyniajqcym
siqdorealizacji
cel6wFundacji
3. Fundacja
mo2eprowadzi6
dzialalnoS6
gospodarczq
z kt6rejdoch6d
zostanieprzeznaczony
na
finansowanie
dzialafno6ci
pozytku
publicznego

se
1 . DzjalafnoSd
gospodarcza
jestsluzebna
wobecdzialatno6ci
statutowej
co oznacza,2e
dochody
z dzialalno5ci
gospodarczej
sluzqprowadzeniu
dzialalnoSci
pozytku
publicznego.
2. Fundacja
mozeprowadzi6
dzialalnoS6
gospodarczq
samodzielnie
lub przezwyodrqbnionq
jednostkq
organizacyjnq.
Prowadzqc
dzialalno6d
gospodarczq
Fundacja
mozewsp6ldziala6
podmiotami
z innymi
w krajui zagranicq.
3. Decyzjg
o powolaniu
jednostki
i likwidacji
organizacyjnej,
wyodrgbnionej
w celuprowadzenia
dzialalno6ci
gospodarczej
lubo podjgciu
w tymceluwspoldzialania
z innymipodmiotami
w krajuiza
granic4
podejmuje
RadaFundacji.
i

t

Rozdzial
lll
Majqtek
i dochody
Fundacji
s10
1 . Majqtek
Fundacji
stanowifunduszzalohycielski
w kwocie2.000zl (slownie:
dwatysiqcezlotych),
pnekazany
przezFundatoraorazskladniki
majqtkowe
nabyte
w trakcie
dzialalno6ci
Fundacji.
2. Naprowadzenie
dzialalno5ci
gospodarczej
pnezFundacjg
przeznaczona
zostajepolowa
funduszu
g.kwota1.000
zaloilycielskiego
jeden
(slownie:
zl
tysiqc
zlotych).
3. Fundator
nieponosi
odpowiedzialnosci
zazobowiqzania
Fundacji.

s11
1, Dochody
Fundacji
pochodzic
mogE
z:

?,'u2r'r,

a) darowizn,
spadkow,
zapisow,
dotacji,
subwencji
i innych
formpomocy
publicznych,
zeSrodk6w
a tak2e
prawnych
odosobfrzycznych,
orazjednostek
posiadajqcych
nie
prawnej,
osobowo5ci
b) dochod6w
publicznych,
zezbi6rek
i imprez
c) dochod6w
z majqtku
Fundacji,
d) odsetek
bankowych,
e) innych
dochod6w
mozliwych
doosiqgnigcia
zgodnie
prawem,
z obowiqzujqcym
gospodarczej,
z dzialalno$ci
0 dochodow
g) dochodymogqpochodzid
od darczyficow
z terenuRzeczypospolitej
Polskiej,
a tak2e
z zagranicy.
2,

CaloS6
dochod6w
przezFundacjg
jest przeznaczana
uzyskiwanych
wylqcznie
nadzialalnoSd
Statutowq.

Rozdzial
lV
Organy
Fundacji
s12
Organami
Fundacji
s4
1. Zarzqd,
2, RadaFundacji
.

s13
Zanqd
1. Zarzqdjest
organem
obligatoryjnym
Fundacji,
skladajqcym
sigz2 do5 czlonk6w,
w tymPrezesa
powolywanych
Zarzqdu,
i odwolywanych
przez RadQFundacji.Czlonkowie
Zanqdusq
powolywani
naczasnieokreSlony
2, Czlonkostwo
w Zanqdzie
ustaje
z chwilqodwolania,zlohenia
dymisji
lubSmierci
czlonka
Zarzqdu.
3. Odwolanie
czlonka
Zarzqdumoze
nastqpid
w kazdym
czasieprzezRadq
Fundacji,
bezobowiqzku
podawania
pnyczyny.
jestzatrudniony
Jezeliczlonek
ZazEdu
na podstawie
umowy
o pracglub
innejumowy
cywilnoprawnej,
umowa
wygasa
z dniem
odwolania
czlonka
Zarzqdu
z jegofunkcji,
jego
z dniemzloheniadymisji
lubz datq Smierci.
Czlonek
ZanEdu
mo2edo2y(;pisemnE
rezygnacjq
pelnionej
z
funkcji.
Wtakimpzypadku,
czlonkostwo
w Zanqdzie
ustaje
z dniem
dorgczenia
Radzie
poleconym,
Fundacji,
listem
oswiadczenia
czlonka
w tejsprawie.
4. RadaFundacji
mo2e
opracowad
regulamin
dzialaniazazqdu.

s14
1, zanqdkieruje
jqnazewnqtz.
dzialalnosciq
Fundacji
i reprezentuje
2, CzlonkowieZanqdu:

a) nie mogq.byd czlonkami
organunadzorujqcego
ani pozostawad
z nimi w zwiqzku
po2yciu,
pokrewiefistwa,
malzeiskim,
wewspolnym
w stosunku
powinowactwa
lubpodlegloSci
. .sluzbowej;
b) nie mogqbyd skazaniwyrokiemprawomocnym
za pzestqpstwo
umySlne
Scigane
publicznego
z oskarZenia
lubpzestgpstwo
skarbowe;
c) mogEotzymywae
z tytutupelnienia
funkcjiw tymorganiezwrotuzasadnionych
koszt6w
lub
wynagrodzenie
w wysokoSci
niewyzszej
nizpaecigtne
miesigczne
wynagrodzenie
w sektoze
pzedsigbiorstw
przez
ogloszone
Prezesa
Glownego
popzedni.
UzqduStatystycznego
zarok
prawomocnym
d) niemogqby6osobami
skazanymi
wyrokiem
zapzestgpstwo
umy6lne
Scigane
publicznego
z oskarZenia
lubpzestgpstwo
skarbowe.

3. Dokompetencji
i zadahZarzqdu
nalezqw
szczeg6lno6ci
nastgpuj4ce
sprawy:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)

plan6w
opracowywanie
rocznych
i wieloletnich
dzialalno6ci
Fundacji,
prawowanie
zarzqdu
majqtkiem
Fundacji,
pzyjmowanie
subwencji,
darowizn,
spadk6w
i zapis6w
opracowywanie
struktur
organizacyjnych
Fundacji,
pracami
kierowanie
zwiqzanymi
z realizowaniem
celow
statutowych
Fundacji,
ustalanienagrod, wyroznien,odznaczefii innych form uhonorowania
os6b
zasluzonych
dlaideiicelow
Fundacji,
czuwanienad caloksztaltem
dziatalnoSci
Fundacjii podejmowanie
decyzji we
wszystkich
niezastzeZonych
sprawach,
dokompetencji
innych
organ6w,
prawi zaciqganie
nabywanie
zobowiqzafi
w imieniu
Fundacji,
prace
nawiqzywanie
i rozwiqzywanie
umow
o
lubinnych
umow,
prowadzenie
ksiggi
dobroczyricow
Fundacji.

jestpzedktadad
4. Zarzqd
corokuzobowiqzany
Radzie
Fundacji
rocznesprawozdanie
z dzialalno5ci
Fundacji.
prawodo zwrotuwydatk6r,ri'
5. Czfonkom
Zazqdupzysluguje
poniesionych
przeznich przy
je2elitakieprawo
wykonywaniu
swychfunkcjina zecz Fundacji
orazprawodo wynagrodzenia,
przyznane
pnez
zostanie
RadqFundacji
podejmuje
6. Zarzqd
naposiedzeniach,
uchwaly
kt6reodbywajq
siqw miargpotzeby.Dopuszczalne
jest powziqcie
uchwalybez odbyciaposiedzenia,
( w tym
w drodzekorespondencyjnej
pocztyelektronicznej),
z wykozystaniem
pisemnq
o ilewszyscy
czlonkowie
Zarzqdu
wyrazE
zgodq
natakitrybpowzigcia
i tre56uchwaty.
powinny
7. Uchwaly
Zanqdu
bydprotokolowane.
podejmuje
glosowoddanych,
pzy czymdo
B. Z.arzqd
zapomocq
decyzje
uchwat
zwyklqwigkszoSciq
jestobecnoS6
waznoSci
uchwal
wymagana
wszystkich
czlonkow.
Glosywstzymuj4ce
siguznaje
sig
glos6woz.a"
glos za
zaglosynieoddane
.Wpzypadku
r6wneg
o rozlolenia
i ,,pzeciw"
decyduje
Prezesa
Zanqdu.
L Oswiadczenie
woliw imieniuFundacji
wewszystkich
sprawach
z wyjqtkiem
majqtkowych,
sklada6
jest
mozekazdyczlonek
Zazqdusamodzielnie.
W sprawach
majqtkowych
wymagany podpis
dw6ch
czlonkow
Zanqdu
lqcznie
dzialajqcych
w tymPrezesa.

'p^i\-ull'
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RadaFundacji
1, Rada
Fundacji
zbiera
sigconajmniej
razwroku.
2. RadaFundacji
sklada
siqz 2-5czlonkow
i jestwybierana
naczasnieokre6lony.
RadaFundacji
jej
wybiera
Pzewodnicz4cego,
kt6rykieruje pracami.
3. Pierwszy
skladRadyFundacji,
w tymPzewodniczqcego,
powoluje
Fundator.
Nastgpnych
czlonk6w
pelnid
RadyFundacji
namiejsce
os6b,kt6repzestaly
tgfunkcjg
lubdlarczszerzenia
skladu
Rady
powoluje
glos6w
Fundacji
i odwoluje
wiqkszo5ciq
RadaFundacji.
Czlonek
RadyFundacji
mozebyd
odwolany
w kazdym
czasie.
4, Czlonkostwo
w Radzie
Fundacji
wygasa
naskutek:
a) pisemnego
zrzeczenia
sigczlonkostwa
w Radzie
Fundacji,
zgloszonego
Pzewodniczqcemu,
prawomocnym
na skutekskazania
wyrokiem
sqduza pnestgpstwo
..b) utratyprawobywatelskich
popelnione
z winyumySlnej
,
c) Smierci
czlonka
RadyFundacji,
d) odwolania,
'"

5. Czlonkowie
RadyFundacji:
a) nie mogq.byc czlonkami
organuzarzqdzajEcego
ani pozostawa6
z nimi w zwiqzku
pozyciu,
pokrewiefistwa,
powinowactwa
malzefiskim,
wewspolnym
w stosunku
lubpodleglo6ci
sluzbowej;
b) nie mogq byc skazaniwyrokiemprawomocnym
za pzestqpstwo
umy6lneScigane
publicznego
z oskazenia
lubpzestgpstwo
skarbowe;
c) mogEotzymywae
z tytulupelnienia
funkcji
w tymorganie
zwrotuzasadnionych
koszt6w
lub
wynagrodzenie
w wysokoSci
niewyzszej
nizpzeciqtne
miesigczne
wynagrodzenie
w sektoze
pzedsiqbiorstw
przez
ogloszone
Prezesa
Gt6wnego
Uz$duStatystycznego
zarokpopzedni.
prawomocnym
d) niemog4by6osobami
skazanymi
wyrokiem
za przestgpstwo
umySlne,
Scigane
publicznego
z oskarZenia
lubpzestgpstwo
skarbowe.
6. Dozadari
i kompetencji
Radynalez4
nadz6r
a)
i kontrola
naddzialalnoSciq
Fundacji,
program6w
b) uchwalanie
Fundacji,
dzialalnoSci
jdlprzezZarzqd,
pzedlozonych
c) wyrazanie
opiniiw kwestiach
d) rozpatrywanie
i zatwierdzanie
rocznych
sprawozdafiZarzqduzdzialalno6ci
Fundacji,
sprawozdaf
finansowych
orazudzielan
ieabso
Iutoriumczlon
komZauqdu,
powolywanie
i odwolywanie
Zarzqdu
czlonk6w
orazustalanie
wysokoSci
Swiadczeri
finansowych
r e)
Fundacji
naichrzeczztytulu
czlonkostwa
w Zarzqdzie,
zmian
w
Fundacji,
0 uchwalanie Statucie
g) podejmowanie
uchwal
lublikwidacji
Fundacji,
o polqczeniu
7. Naposiedzeniu
mo2e
bydobecny
RadaFundacji
mo2e
RadyFundacji
czlonekZarzqdu,
odkt6rego
zalqdae
wyjaSn
iendotyczqcych
nejsytuacjii dzialal
aktual
noSci
Fundacj
i.
,r. fi

''?u,rL'-1
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8. Posiedzenia
RadyFundacji
sqprotokolowane.
9. Uchwaty
RadyFundacji
zapadajq
wiqkszoSciq
glos6w
oddanych,
pr:yczymdowazno5ciuchwal
jest obecnoS6
qfmagana
jej
co najmniej
A3
czlonk6w
w tym Pzewodniczqcego.
Glosy
wstzymujqce
siquznaje
sigzaglosynieoddane.
Jezeli
glosow
liczba
jestr6wna,
i,,pzeciw"
,,zau
glosPzewodniczqcego.
decyduje
10.Zmiany
statutu
mozedokona6
RadaFundacji
wigkszoSciq2t3
glosow
w obecnoSci
co najmniej
polovuy
uprawnionych
doglosowania
w tymPzewodniczqcego.
Glosywstzymujqce
siguznaje
sig
za glosynieoddane Jezeliliczbaglos6wnzd"i ,,przeciw"
jest r6wna,decyduje
glos
Pzewodniczqcego.

Rozdzial
V
ORGANIZACJA
POZYTKU
PUBLICZNEGO
s 16.

jakoorganizacja
Fundacja
pozytku
pubticznego
1. Fundacja
spozqdza
roczne
sprawozdanie
merytoryczne
ze swojejdzialalno6ci
je do
orazpodaje
publicznej
wiadomo6ci
w spos6bumozliwiajqcy
zapoznanie
sie z tym sprawozdaniem
Wzez
podmioty;
zainteresowane
2, posiada
statutowy
kolegialny
organnadzoru
/RadaFundacji/,
odrqbny
odorgan
u zanqdzajqcego
i niepodlegajqcy
mu w zakresie
wykonywania
kontroli
wewnqtznej
lub nadzoru,
przyczym
czlonkowie
organu
kontroli
lubnadzoru:
a) niemogqby0czlonkami
organu
zanqdzajEcego
anipozostawai
z nimiw zwtqzku
malzefiskim,
pozyciu,
wewspolnym
pokrewiefistwa,
w stosunku
powinowactwa
lubpodleglo6ci
sluzbowej,
prawomocnym
b) nie byli skazani
wyrokiem
za pzestgpstwo
umy5lne
Scigane
z oskazenia
,
publicznego
lubpzestgpstwo
skarbowe,
c) mogE
otzymywae
z tytulupelnienia
funkcji
w takimor$anie
zwrotuzasadnionych
kosztow
lub
wynagrodzenie
w wysokoSci
niewyzszej
ni| pnecigtne
miesigczne
wynagrodzenie
w sektoze
pzedsiqbiorstw
ogloszon
e przez
Prezesa
Gl6wnego
UzqduStatystycznego
za rokpopzedni;
3. czlonkowie
organu
zarzqdzaiEcego
prawomocnym
niebyliskazani
wyrokiem
zapzestgpstwo
umy5lne
Scigane
publicznego
z oskaaenia
lubpzestgpstwo
skarbowe.
4. Fundacja
podejmowania
niemaprawa
poregajqcych
dzialari
na:
pozyczek
a) udzielaniu
lub zabezpieczaniu
zobowiqzari
majqtkiem
Fundacji
w stosunku
do jej
czlonkowczlonk6w
organow
lub pracownik6w
orazos6b,z kt6rymi
czlonkowieczlonkowie
organ6w
orazpracownicy
pozostajqw
Fundacji
zwiqzku
matzeflskim,
pozyciu
wewspolnym
albo
pokrewieristwa
w stosunku
lubpowinowactwa
prostej,
pokrewienstwa
w linii
lubpowinowactwa
w
"
liniibocznej
dodrugiego
stopnia
albosq zwiqzani
z tytulupzysposobienia,
opiekilubkurateli,
"osobami
zwanych
dafej
bliskimi'
,
- czlonk6w
b) przekazywaniu
majqtku
Fundacjina neczjej czlonk6w
organ6w
lubpracownik6w
orazichos6bbliskich,
nazasadach
innych
nizw stosunku
do osobtzecich,w szczeg6lnoSci,
jezelipnekazanie
tonastgpuje
bezplatnie
lubnapreferencyjnych
warunkach,

""-",1
,? ,- 'ibi
{ o'"?.-, Hr-(

- czlonkow
organ6w
lubpracownik6w
orazichosob
narzeczczlonk6w
majqtku
c) wykozystywaniu
do osobtzecich,chyba2e to wykozystanie
innychni| w stosunku
na zasadach
bliskich
Fundacji,
redniowynikaz celu statutowego
bezpoS
podmiot6w,
Fundacji
w ktorychuczestniczq
czlonkowie
d) zakupietowar6wlub uslugod
jej
innych
niz
nazasadach
onzichosobybliskie,
lubpracownicy
czlonkowieorgan6w
ni2rynkowe
wyzszych
doos6btzecichlubpocenach
w stosunku
po2ytku
publicznego
prowadzid
lubnieodplatnie.
odplatnie
dzialalno$C
mo2e
5. Fundacja
pozytkupublicznego
prowadzi
w zakresie(wedlug
Polskiej
dzialalno6d
odplatnq
6. Fundacja
2007):
Klasyfi
kacjiDzialalnoSci
oraz
zabytkowych
i historycznych
i budynk6w
i ochrona
miejsc
Konserwacja
a) 91.03.2
ruchomych.
obiektow
zabytkowych
robotbudowlanychwykohczeniowych.
b) 43.31.2Wykonywanie
- c) 90.01
.z

i rozrywkq
z kulturq
a zwiqzana
Dzialalno5d
tw6rcz

gdzieindziej
pozostatych
niesklasyfikowana
czlonkowskich,
organizacji
d) 94.99.2 DzialalnoS6
tworcza
i literacka
dzialalnoSd
e) 90.03,2 Artystyczna
muzeum
0 91.02.2 DzialalnoS6
i rekreacyjna
rozrywkowa
g) 93.29,2 Pozostala
dzialalnoS6
h) 85.59

gdzie
pozaszkolne
indziej
niesklasyfikowane.
formy
edukacji
Pozostale

i) 56,29,2Pozostalauslugowadzialalno5dgastronomiczna.
j) 58.19.2Pozostala
wydawnicza.
dzialalno66
pozytku
publicznego
Polskiej
w zakresie(wedlug
prowadzi
nieodplatnqdzialalnoS6
7. Fundacja
2007):
kacjiDziatalnoSci
Klasyfi
orcz
i historycznych
zabytkowych
i budynkow
miejsc
i ochrona
Konserwacja
a, 91,03,2
ruchomych.
obiekt6w
zabytkowych
b, 43.31.2 Wykonywanierobotbudowlanychwykoticzeniowych.
.z
c. 90.01
*

{

i rozrywkq
z kulturq
a zwiqzana
tworcz
DzialalnoS6

gdzieindziej
pozostatych
czlonkowskich,
organizacji
94,99.2. DzialalnoSd
niesklasyfikowana.

wieku.
dlaos6bw podeszlym
spoleczna
e, 88,10.2 Pomoc
tw6rcza.
dzialalnoSd
i literacka
f, 90.03.2 Artystyczna
muzeum.
g. 91,02,2 Dziatalno6c
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rozrywkowa
i rekreacyjna.
dzialalnoSd
L 93.29.2 Pozostata
lr

gdzieindziej
pomoc
niesklasyfikowana,
spolecznabezzakwaterowania,
BB.99,z Pozostala

E

85.59

L

gdzieindziej
pozaszkolne
niesklasyfikowane
formyedukacji,
Pozostale

58,19.2 PozostatadzialalnoScwydawnicza

wylqcznie
gospodarczqz
tym,2emo2ebydonaprowadzona
dzialalno6d
mo2eprowadzid
8. Fundacja
pozytku
publicznego
jakododatkowa
a dochod
dodzialalno5ci
w stosunku
jestnadzialalnoSd
publicznego.
pozytku
przeznaczony
pzychodow
nadkosztami)
z niej(nadwyzka

Vl
Rozdzial
koficowe
Postanowienia
s17
glos6w
podejmuje
wiqkszoSciq2lS
Fundacji
Rada
Fund
aifiz innqFundacjq
o polqczeniu
1, Decyzjg
sig
siguznaje
wstzymuj4ce
Glosy
doglosowania.
uprawnionych
czlonkow
wszystkich
wobecnoSci
jest r6wna,decyduje
glos
za gtosynieoddane.Jezeliliczbaglosowuz?"i ,,pzeciw"
Pzewodniczqcego
powolana
lubwyczerpania
zostala
dokt6rych
celow
w razieosiqgniqcia
likwidacji
utega
2. Fundacja
pozyskiwania.
Fundacji
0 likwidacji
ichdalszego
bqd2tez mozliwoSci
finansowych,
siqSrodk6w
RadyFundacji
glosow,
czlonkow
wszystkich
w obecnoSci
wiqkszoSciq2l3
RadaFundacji,
decyduje
Majqtek
siqza glosynieoddane.
siguznaje
Glosywstzymujqce
do glosowania.
uprawnionych
Si6strNajSwigtszej
pzekazuje
siqna rzecLDomuZakonnego
po likwidacji
pozostaly
Fundacji
Ostzeszowie.
z siedzibqw
z Nazaretu
Rodziny

s18
prawnei,
ktore
osobowoSci
nieposiadaj4ce
organizacyjne
orazjednostki
lubprawne
fizyczne
Osoby
jednorazowej
r6wnejco
lubtqcznejw wysokoSci
lubdotacji,
darowizny
na neczFundacji
dokonujq
tej kwotyw innej
piqcdziesiqt
lubtez r6wnowarto6ci
tysiqcyzlotych)
(slownie:
50.0002t
najmniej
pzedstawione
tytulSponsora
napi5mie,
2yczenie
stosowne
uzyska6
mogq.
walucie,
,oilewyra2q
Zarzqd.
Tytultennadaje
Fundacji.
..4

s1e

orazjednostek
i prawnych
os6bfizycznych
uhonorowania
inneformy
ustanowid
mo2e
Fundacja
przez
prawnej,
dlacel6wobranych
zasluzonych
osobowoSci
nieposiadajqcych
organizacyjnych
Fundacji.
lubdlasamej
Fundacjg
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s20
pzepisyustawy
maj4zastosowanie
statutem
niniejszym
nie uregulowanych
1. W sprawach
o fuiidacjach.
pzezKrajowy
S4dowy.
Rejestr
w 2yciez dniemzarejeshowania
2. Statutwchodzi
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