
Statut Fundacji „Wrzosowa Kraina”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Fundacja pod nazwą „ Wrzosowa Kraina” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
•Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
•Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG
•Stowarzyszenie Łemków
•Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe HODROL
•Koło Myśliwskie Cyranka
•Fundacja Ekorozwoju FER
•Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnośląskich
•Bank Spółdzielczy w Przemkowie
•Bank Spółdzielczy we Wschowie
•Rolnicze Zrzeszenie Branżowe Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej zwanych dalej 
fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez w dniu 4 kwietnia 2006 roku, 
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 miasto Chocianów.

§ 4.

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności obszar 
wschodniej części Borów Dolnośląskich tj. gminy Przemków, Chocianów i Gromadka. W 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

Fundacja posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.



II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

Celem Fundacji jest:

1.Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich.
2.Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 

tego obszaru.
3.Promocja obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich
4.Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
5.Upowszechnianie i wymiana informacji o podejmowanych inicjatywach.
6.Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i 

krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem tego obszaru.
7.Integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości
8.Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy.

§ 8.

I.    Fundacja realizuje swoje cele przez:

1.Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów związanych z rozwojem 
wschodniej części Borów Dolnośląskich.

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 kulturalnego.

4.Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej.
5.Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
6.Działania opiniotwórcze wobec decyzji władz samorządowych.
7.Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z 

realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru wschodniej części 
Borów Dolnośląskich

8.Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

9.Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania.

 
II.  Fundacja prowadzić będzie odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie wymienionym w §8
w punktach od 1 do 9.

§ 9.

Działalność statutowa Fundacji służy dobru ogólnemu.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

       § 10.

1. Majątek Fundacji stanowią:

a) fundusz założycielski w kwocie 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset 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,
e) zyski z działalności gospodarczej,
f)  inne wpływy.



2.Dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
Fundacja:

a)  nie udziela pożyczek pieniężnych lub nie udziela zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)  nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)  nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 
ze statutowych celów Fundacji,
d)  nie dokonuje na innych zasadach niż w oparciu o porównanie ofert, zakupów towarów i usług u 
przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów organizacji, 
pracownicy a także członkowie rodziny wyżej wymienionych osób.

3.Środki pieniężne Fundacji są przechowywane 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.Zgromadzenie Fundatorów.
2.Rada Fundacji.
3.Zarząd Fundacji.
4.Komisja Rewizyjna.

§ 12.

1.W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy Fundatorzy Założyciele Fundacji.
2.Zgromadzenie zbiera się raz do roku lub na umotywowany wniosek Rady, Zarządu lub 

Fundatora, zgłoszony na piśmie.

§ 13.

Do zadań Zgromadzenia należy:

1.Określenie głównych kierunków działania Fundacji.
2.Powoływanie nowych członków Rady z zastrzeżeniem §14 pkt 2 statutu.
3.Zmiana statutu wraz z celami Fundacji i struktury organizacyjnej Fundacji.
4.Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu 

jej majątku.
5.Zgromadzenie podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy 

obecności 2/3 składu.
6.Zgromadzenie wybiera członków pierwszego Zarządu.

§ 14.

1.Rada Fundacji ma charakter otwarty.
2.W skład Rady wchodzą Fundatorzy oraz inne osoby prawne i fizyczne powołane uchwałą 

Zgromadzenia Fundatorów lub Rady chcące aktywnie działać na rzecz celów statutowych 



Fundacji po wniesieniu wkładu finansowego. Fundatorzy oraz jednostki samorządu 
terytorialnego zwolnione są z obowiązku wnoszenia wkładu finansowego. Jednostki 
samorządu terytorialnego będą mogły udzielać dotacji dla Fundacji na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

3.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 
śmierci członka Rady.

4.Przewodniczący powołany przez członków Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na 
zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

5.Rada zbiera się minimum  raz do roku.
6.Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.

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.Przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi.
6.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
7.Określenie kierunków i zasad przekazywania pomocy finansowej i rzeczowej beneficjentom 

Fundacji.

§ 16.

1.Zarząd Fundacji składa się z 5 - 7 osób powoływanych przez Radę na 4 letnią kadencję.
2.Zarząd może być powołany spośród członków Rady lub Zgromadzenia Fundatorów
3.W składzie Zarządu minimum 50% powinny stanowić osoby prawne i fizyczne – 

reprezentujące sektor pozarządowy i biznesu działający na obszarze Wrzosowej Krainy.
4.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.

§ 17.

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, pomocniczą działalność gospodarczą, zarządza majątkiem 
Fundacji, podejmuje decyzje w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej
i rzeczowej udzielonej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

2.Zarząd spośród swojego składu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
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.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykła większością głosów 
swoich członków.

5.Zarząd raz do roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 
Fundacji.

§ 18.

1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu lub osoby upoważnione przez 
Zarząd w granicach swego umocowania.

2.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.



 

§ 19.

1.W celu kontroli Zarządu Rada po swoim ukonstytuowaniu powołuje Komisję Rewizyjną, jako 
odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2.Komisja składa się z trzech członków powołanych przez Radę na okres 4 lat, którzy wybierają 
spośród siebie przewodniczącego i dwóch członków.

3.Do zakresu działań Komisji należy:
- kontrolowanie działalności finansowej i merytorycznej Zarządu nie rzadziej niż raz do roku,
- składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Fundacji,
- występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Fundacji.

4.Zmian składu w czasie trwania kadencji Komisji dokonuje Rada. Mogą one nastąpić w 
przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka komisji lub śmierci osoby 
pełniącej tę funkcję.

§ 20.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia natomiast 
mogą oni otrzymywać z tego tytułu diety krajowe i zwrot kosztów podróży zgodnie z 
obowiązującymi przepisami przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowych na obszarze kraju.

§ 21.

1.W żadnym przypadku nie można jednocześnie łączyć członkostwa w Zarządzie
i Komisji Rewizyjnej Fundacji.

2.Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład 
Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia.

3.Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza uczestnictwo w
organach Fundacji.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 22.

1.W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może prowadzić 
pomocniczą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.Cały dochód z pomocniczej działalności gospodarczej winien zostać przeznaczony na cele 
statutowe Fundacji.

3.Pomocniczą działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes lub inny członek zarządu.
4.Przedmiot i zasady prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej określa regulamin 

ustanowiony przez Zarząd.

 

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23.

1.Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
2.Stan likwidacji stwierdza Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1.W zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami 
rachunku ekonomicznego.

2.Księgowość Fundacji jest prowadzona według określonych zasad:

a)  na podstawie, w szczególności postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10, ust.1, 2 i 3 oraz art. 50 i 
innych postanowień ustawy z dnia 29.09.1994r. - o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z 
późniejszymi zmianami, w szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz. 1186 z 2000 r.);
b)  przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 2001 r. z póź zmianami).


