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STATUT FUNDACJI 
Lokalna Grupa Działania WIECZNO 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO”, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, zwane dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ryszarda Czeczko w 
kancelarii notarialnej w Wąbrzeźnie przy ulicy Plac Jana Pawła II 17 z dnia drugiego 
września dwa tysiące piątego roku /02.09.2005/, repertorium A Nr 3486/2005 działa na 
podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

2. (uchylony) 
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.  
4. Partnerami publicznymi i społecznymi przy realizacji celów fundacji są: 

1) Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z siedzibą w Wąbrzeźnie, Gmina Płużnica i Gmina 
Wąbrzeźno; 

 2) gminy, których Rady Gmin podejmą uchwałę o przystąpieniu do Fundacji Lokalna 
Grupa Działania WIECZNO; 

 3) inni partnerzy. 
 

§ 2 
 
1.  Fundacja posiada osobowość prawną. 
2.  Fundacja jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
(Dz.U. UE. L 277.1 z 21.10.2005), oraz art.15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. Nr 64, poz. 427). 

3. Fundacja jako Lokalna Grupa Działania obejmuje swym działaniem Gminy Płużnica i 
Wąbrzeźno oraz gminy, których Rady Gmin podejmą uchwałę o przystąpieniu do 
Lokalnej Grupy Działania WIECZNO.  

4. Fundacja zapewnia m.in. partnerstwo przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 
ramach Partnerstwa Lokalnej Grupy Działania WIECZNO.  

     Partnerami Fundacji są: 
      1) gminy, o których mowa w § 2 ust. 3 po złożeniu w Fundacji uchwały o przystąpieniu i 

zaakceptowaniu przez Radę; 
      2) podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 

z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

5. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 mogą zostać partnerami po wypełnieniu 
deklaracji przystąpienia do partnerstwa i zaakceptowaniu jej przez Radę. 

6.  Partner ma w szczególności prawo do: 
      1) zasiadania w organach Fundacji, do których zostanie wybrany; 

 



 2) zgłaszania do organów Fundacji wniosków w sprawach związanych z działalnością 
Fundacji i otrzymywania informacji o ich załatwieniu. 

7.  Partner będący osobą prawną może wykonywać swoje uprawnienia, w tym członka organu 
przez wskazanego na piśmie przedstawiciela. 

8. Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów może pozbawić statusu Partnera w 
przypadku: 

      1) działania na szkodę Fundacji; 
      2) postępowania, które godzi w dobre imię Fundacji. 
9.  Status Partnera ustaje również w skutek rezygnacji, śmierci lub likwidacji Partnera. 

 10.  Zasady współpracy Partnerów z Fundacją oraz przyjmowania Partnerów zostaną określone 
w Regulaminie Partnerstwa Lokalnej Grupy Działania WIECZNO. 

 
§ 3 

 
1.  Siedzibą Fundacji jest Wąbrzeźno. 
2.  Czas trwania fundacji jest nie określony. 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar gmin będących Partnerami Fundacji: Gmina 
Płużnica, Gmina Wąbrzeźno, Gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki, Gmina Gruta, Miasto 
i Gmina Łasin, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Rogóźno, Gmina Świecie nad 
Osą,, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 
prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy    
w wybranych językach obcych. 

3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. 
 

§ 5 
 
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
2. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem Fundacja Lokalna Grupa 

Działania WIECZNO. 
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa. 
 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 
 

1. Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów 
wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia 
działalności gospodarczej a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk. 

2.  Realizacja celów określonych w ust.1 następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 
1) inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich; 
2) opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;  
3) wspierania działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;  

 



4) promocji obszarów wiejskich; 
5) mobilizowania ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich; 
6) upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich; 
7) rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 
 

§ 7 
 

Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę i promocję 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki 
oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 
 

§ 8 
 
1.  Fundacja organizuje i finansuje: 

1) przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym w 
szczególności seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy; 

2) imprezy kulturalne takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące 
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; 

3)   działalność promocyjną i informacyjną w tym: 
a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 
c) tworzenie stron internetowych, 
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym; 
      4)   przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju. 
2. Fundacja prowadzi bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania projektów 
inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. 
3. Fundacja współpracuje i prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, 

organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym 
celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

4. Fundacja prowadzi inne działania przewidziane dla Lokalnych Grup Działania. 
 

§ 9 
 
1.  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, instytucji i 

organizacji, zbieżną z jej celami w zakresie dozwolonym dla Lokalnych Grup Działania. 
2.  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 10 
 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000,00 zł oraz środki 
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 

 
 

 



§ 11 
 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

 
§ 12 

 
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1)  darowizn i zapisów; 
2) subwencji i dotacji dostępnych dla Lokalnych Grup Działania; 
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
4) dochodów z majątku; 
5) odsetek od lokat kapitałowych. 

 
Organy Fundacji 

 
§ 13 

 
Organami Fundacji są: 

1)   Rada Fundacji; 
2)   Zarząd Fundacji; 
3)   Walne Zebranie Partnerów;              
4)   Rada Programowa.    

 
Rada Fundacji 

 
§ 14 

 
Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, opiniującym, określającym 
ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością 
Fundacji. 
 

§ 15 
 
1. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego. 
2. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami 

Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub 
podległości z tytułu zatrudnienia. 

 
§ 16 

 
1. Rada składa się od 10 do 20 członków.  
2. Kadencja Rady trwa 4 lata. 
3. W skład Rady z mocy statutu wchodzą przedstawiciele Fundatora i Partnerów. Fundator i 

Partnerzy o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 i 2, mają w Radzie po jednym swoim 
przedstawicielu.  

4. Fundator i Partnerzy będący osobami prawnymi delegują do Rady swoich przedstawicieli, 
których członkostwo w Radzie ustaje wraz z ustaniem delegacji Fundatora lub Partnera. 
Na jego miejsce Fundator lub Partner deleguje inną osobę. 

 



5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady       
w miejsce osób,  które przestały pełnić tę funkcję, po rozszerzeniu składu Rady, powołuje 
Rada spośród  osób wskazanych przez Fundatora  i Partnerów. Jeżeli zmienia się cały 
skład Rady, kandydatów wskazują Fundator i Partnerzy na zasadach określonych            
w niniejszym paragrafie.  Tak wybrana Rada  konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 

6. Co najmniej 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów 
społecznych i gospodarczych w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie 
Rozwoju, działających na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, przy czym      
w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to   
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady przy obecności, co najmniej 75% 
członków Rady, po uzyskaniu opinii podmiotu który wskazał tego członka                        
z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Fundator i Partnerzy wymienieni w § 1 ust. 4 pkt 1 i 2  nie mogą  być pozbawieni swoich 
członków w Radzie w wyniku uchwały Rady.  

9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci   
członka  lub w przypadku ustania jego delegacji. 

10. W razie powołania członka Rady za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka  
Rady stosunku pracy z Fundacją – ustaje jego członkostwo  w Radzie. 

11. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego         
i sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz 
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.  

12. Wybór i odwołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza następuje 
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 
członków Rady. 

13. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,   
z  wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku                   
z wykonywaniem zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady. 

 
§ 17 

 
1. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku. 
2. Radę zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Zarządu;  
      2) co najmniej ¼ członków Rady.   
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub 
zastępcy przewodniczącego z zastrzeżeniem ust. 4 i § 16 ust. 12.  

4.   Zmiana Statutu przyjmowana jest bezwzględną większością głosów składu Rady              
w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 

5. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani z głosem opiniodawczym i doradczym  
członkowie Zarządu  i inne osoby. 

 
§ 18 

 
Do zadań Rady należy: 

1)  uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków działania Fundacji; 
2)  sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji; 
3)  przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu; 

 



4)  podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji; 
5)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 
6) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i zatwierdzanie przedkładanych 

przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji; 
7)  uchwalenie  Lokalnej  Strategii Rozwoju opracowanej przez Zarząd; 
8)  uchwalenie regulaminu o którym mowa w § 2 ust. 10 i akceptowanie wniosków          

o przyjęcie nowych Partnerów  do Fundacji; 
9)  opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd; 
10)  opiniowanie przedkładanego przez Zarząd planu finansowego na dany rok; 
11)  zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego Rady Programowej.  

 
§ 19 

 
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1)  żądania przedstawienia przez Zarząd wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Fundacji; 

      2)  dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji; 
   3)  powoływania zespołów doradczych. 
 

                                                            Zarząd Fundacji 
 

§ 20 
 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 5 (pięciu) osób: prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza i członków Zarządu.   

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.  
3. Odwołanie członka Zarządu lub Zarządu następuje bezwzględną większością głosów 

składu Rady.    
4. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator z osób wskazanych przez podmioty wymienione      

w   § 1 ust. 4. 
5. Zarząd składa się, co najmniej z 50% członków wskazanych przez poszczególne podmioty 

będące Partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze, dla którego 
opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju lub którego dotyczy Strategia przy czym 
w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego. 

 
§ 21 

 
Zarząd przedkłada Radzie corocznie sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, w terminie 
do dnia 30 kwietnia. 
 

§ 22 
 

1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,     
a w szczególności: 
1) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
3) opracowywanie Lokalnej  Strategii Rozwoju; 

 



4) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o 
dofinansowanie składanym na podstawie odrębnych przepisów;  

5) uchwalenie regulaminu Biura Fundacji; 
6) zatrudnianie pracowników Biura Fundacji; 
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji. 

 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku 
cywilnoprawnym. Stosunek pracy z etatowymi członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje 
przewodniczący Rady, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji dwaj członkowie 
Zarządu. Zawarcie z członkami Zarządu umowy cywilnoprawnej w związku z osobistym 
wykonywaniem elementów Lokalnej Strategii Rozwoju lub innych zadań finansowanych 
przez Fundację ze środków pozyskanych na ten cel, następuje w sposób jak przy 
zawieraniu umowy o pracę lub po uzyskaniu zgody Rady na zawarcie tej umowy. 

 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada podejmie uchwałę o 
przyznaniu oraz wysokości wynagrodzenia. 

  4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.  
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 

połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 
 6.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes 

lub wiceprezes Zarządu. 
 

Walne Zebranie Partnerów 
 

§ 23  
 

1. W skład Walnego Zebrania Partnerów zwanego dalej Walnym Zebraniem wchodzą 
wszystkie osoby i podmioty, które są Partnerami w rozumieniu § 2 ust. 4. 

2.  Walne Zebranie zwołuje przewodniczący Rady. O zwołanie Walnego Zebrania może 
wystąpić prezes Zarządu. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na dwa lata. 

3.  Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana. 
4.  W Walnym Zebraniu biorą udział: 

 1) z głosem stanowiącym Partnerzy; 
 2) z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady. 

5.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. 
6.  Każdemu Partnerowi przysługuje jeden głos. 
7.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 1) określenie ilości członków Rady Programowej; 
      2) wybór i odwołanie członków Rady Programowej przy uwzględnieniu 

reprezentatywności w odniesieniu do partnerów Fundacji; 
      3)  opiniowanie wieloletnich programów działania Fundacji. 

 
 

Rada Programowa 
 

§ 24 
 

1.  Kadencja Rady Programowej trwa cztery lata.  
2. Członkowie Rady Programowej wybierani są przez Partnerów obecnych na Walnym 

Zebraniu w sposób zapewniający reprezentatywność w odniesieniu do składu LGD i jej 
partnerów. Partnerzy będący osobami prawnymi wskazują swoich przedstawicieli na  
kandydatów do Rady Programowej  udzielając im  pisemnego upoważnienia. Co najmniej 

 



50% członków Rady Programowej muszą stanowić przedstawiciele Partnerów  
społecznych i gospodarczych. 

3.  Członkiem Rady Programowej nie może być członek Rady i Zarządu.  
4.  Członkostwo w Radzie Programowej przed upływem kadencji ustaje w wyniku: 

 1) śmierci; 
 2) odwołania uchwałą Walnego Zebrania; 
 3) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie; 
4) negatywnej weryfikacji pod kątem spełniania wymagań stawianych członkom Rady 

Programowej.  
5.  Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są przez przewodniczącego Rady na wniosek 

prezesa Zarządu. 
6.  Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy przewodniczący Rady  lub  inna osoba 

przez niego wskazana spośród członków Rady. 
7.  W posiedzeniu Rady Programowej biorą udział: 

 1) z głosem stanowiącym członkowie Rady Programowej; 
 2) z głosem doradczym przewodniczący Rady, prezes Zarządu oraz eksperci zewnętrzni.  

8. Decyzje Rady Programowej podejmowane są na drodze uchwał przyjmowanych 
bezwzględną większością głosów składu Rady Programowej. 

9.   Do kompetencji Rady Programowej należy: 
 1) wybór projektów w ramach konkursów grantowych ogłaszanych przez Fundację, które 

będą finansowane przez Fundację; 
  2) wybór do realizacji operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), w ramach opracowanej przez  Fundację  Lokalnej Strategii Rozwoju. 

10. Członkowie Rady Programowej są wykluczeni z głosowania dotyczącego udzielenia 
wsparcia podmiotom, którego są reprezentantem bądź przedstawicielem.    

11. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 25 

 
W uzasadnionych przypadkach zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których 
Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmian w statucie 
Fundacji dokonuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

 
§ 26 

 
1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów 

statutowych. 
2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej               

zmianie cel Fundacji. 
3.  W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje         

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają     
zatwierdzenia uchwały przez Radę. 

4.  Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych może przystępować 
jako członek do innych organizacji. 

 



5.  W sprawach przystąpienia do innych organizacji właściwy jest Zarząd, przy czym jego     
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają  
zatwierdzenia uchwały przez Radę. 

 
 

§ 27 
 
1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub   
     w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada. 
 

§ 28 
 

Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu lub co najmniej 2/3 
składu Rady Fundacji. 
 

§ 29 
 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostają przeznaczone mocą 
uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 
celach. 
             

§ 30 
 
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 
 
 
Podpisy członków Rady 
 
1. Władysław Łukasik           …………………………. 
 
2. Janusz Marcinkowski        …………………………. 
 
3. Elżbieta Trzepałkowska    ………………………….. 
 
4. Jadwiga Kunat                  …………………………… 
 
5. Adam Puchała                   …………………………… 
 
6. Magdalena Barska             …………………………… 
 
7. Marcin Zdziebłowski         …………………………… 
 
8. Krzysztof Guściora            …………………………… 
 
9. Krystyna Różyńska            …………………………… 

 


