Statut Fundacji „Kocham Moje Miasto”

§1
1. Ziemowit Kosmowski, syn Kazimierza i Alicji, zam.: ul. Wólczańska 72 m. 4, 90-516
Łódź, pesel: 60050510533, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym,
spisanym w dniu 19 sierpnia 2004 roku w Łodzi, Fundację o nazwie: Fundacja
„Kocham Moje Miasto”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6. 04. 1984
roku o fundacjach (tekst jednolity dz. U. nr 46/91, poz. 203) oraz postanowień
niniejszego statutu.

§2
1.
2.
3.
4.
5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
Czas istnienia Fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

§3
Celem Fundacji jest propagowanie idei i popieranie wszechstronnego rozwoju małych
ojczyzn poprzez działalność o charakterze społecznym, informacyjnym, kulturalnym,
naukowym i oświatowym, troskę o dziedzictwo kulturowe oraz zbliżenie narodów i państw
Unii Europejskiej, w oparciu o szeroko pojęte zasady tolerancji religijnej i światopoglądowej.

§4
1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub
finansowo):
a. programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące
działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także
kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
b. programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych,
w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i
pomocy społecznej,
c. programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki, kultury,
sztuki, oświaty i wymiany informacji służące zbliżeniu narodów i państw Unii
Europejskiej,

d. programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin, głównie
pracowników nauki, oświaty i kultury,
e. programy wydawnicze, muzyczne, plastyczne,
f. organizowanie konkursów, sympozjów, zjazdów, festiwali, spektakli.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu
niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§5
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte
przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 500 złotych
polskich (pięćset złotych).
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w
szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
e. odsetek i depozytów bankowych,
f. ochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.

§6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§8
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji.

§9
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do Pięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora. Kadencja Zarządu jest dwuletnia.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
e. powoływanie Dyrektora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i jeden członek Zarządu lub
Prezes Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im
wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11
1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor
Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być
jeden z członków Zarządu Fundacji.

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do
akceptacji Zarządu.
5. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji.
6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 12
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 13
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w razie osiągnięcia celu, dla
którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych
i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Fundator decyzją, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów,
likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na
rzecz innych, wskazanych przez Fundatora, działających na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§ 14
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.

§ 15
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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