
Statut Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Miasto Obywatelskie Lubartów”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz.U. 2016 poz. 40) Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239), jak również niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Elżbietę Wąs, zwaną dalej Fundatorką, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Pruszczak w dn. 23.11.2016 r. 

Repertorium A Nr 4998/2016

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Lubartów.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i członkiń. Do 

prowadzenia swych sprawr może zatrudniać pracowników i pracownice.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji.

§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się 

do realizacji celów fundacji.
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Cełem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju świadomości obywatelskiej i 

wzrostu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Celami Fundacji jest realizowanie zadań w zakresie:

a) Wspierania rozwoju świadomości obywatelskiej i wzrostu uczestnictwa w życiu 

publicznym

b) Wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

c) Promowania i kreowania postaw obywatelskich.

d) Edukację obywatelska.

e) Upowszechniania wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym form jego działania.

f) Upowszechniania i popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego

g) Promowania dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej

h) Promowania ekologii i ochrony środowiska naturalnego

i) Zapobiegania powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez działania na 

rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;

j) Rozwoju potencjału sektora pozarządowego

k) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;

l) Działania na rzecz zwiększenia jawności i etyki w życiu publicznym poprzez 

promowanie idei monitoringu społecznego i działań strażniczych.

m) Prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

n) Zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

o) Promowania działalności charytatywnej.

p) Działań na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej.

q) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

r) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

s) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
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t) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

u) Działalności wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

v) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

w) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji;

x) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami;

y) Promocji i organizacji wolontariatu;

z) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

ź) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Działalność wydawniczą.

- Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.

- Prowadzenie projektów realizowanych przez Fundację.

- Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej i publicystycznej.

- Organizowanie imprez masowych, konkursów i pokrewnych działań propagujących 

działania Fundacji i realizowane przez nią cele.

- Monitoring instytucji publicznych i innych, korzystających ze środków publicznych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§7
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez 

Fundację.

Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 500 PLN (słownie: 

pięćset złotych).

§8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

'o. dotacji i subwencji od osób prawnych,
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c. zbiórek publicznych,

d. majątku fundacji,

c. odsetek i lokat bankowych

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innych 

przypadkach Zarząd odrzuci spadek. 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, 

może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. 

Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca 

darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy 

określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 

właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność 

statutową oraz na pokrycie kosztów działalności fundacji.

4. Określona w statucie działalność Fundacji, może być prowadzona nieodpłatnie lub 

odpłatnie - z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§9
1. Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Zarząd Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.

3. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.

4. Do podpisania umowy o pracę z członkiem zarządu Fundacji uprawnione są osoby, które 

zgodnie ze statutem mają prawo jej reprezentowania.

§10
1. Zarząd składa się z 2 osób, Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
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b. śmierci członka Zarządu,

c. odwołania przez Fundatora.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. dokonywanie zmian w statucie,

h. połączenie lub likwidacja Fundacji.

§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni 

przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W 

przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§13
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.
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Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§14

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednogłośnie Zarząd. Zmiana może dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim.

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

1. Fundacja ułega likwidacji w razie osiągnięcia cełów, ała których została ustanowiona, w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub wskutek decyzji podjętej przez

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i 

administracji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

ubiegły.

§15

§ 16

§17

fundatora.
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