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Statut Funduszu Lokalnego ‘Ramża”

Misją Funduszu Lokalnego "RAMŻA" jest poprawa jakości życia społeczności Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny i przyległych do niej obszarów poprzez:





pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i
pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony
środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i
rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny "RAMŻA" jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych
instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając
go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundusz Lokalny "RAMŻA" zwana dalej Fundacją ustanowiona
została aktem notarialnym z dnia 9 stycznia 2002 roku, repertorium A nr 112/2002
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Rybniku przy ulicy Młyńskiej 3/6 przed
notariuszem Jackiem Ostaleckim przez osoby fizyczne: Ignacy Piotr, Chrostek
Krystyna, Jankowski Damian, Kluczniok Krzysztof, Stencel Romuald oraz osobę
prawną: Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny.
§2
Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46, p ó z. 203
z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny.
§5
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
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§6
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej
granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
§7
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§8
1. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny jednorazowej
w kwocie co najmniej 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, uzyskują, o ile wyrażą
stosowne życzenie, tytuł Sponsora Funduszu Lokalnego "RAMŻA". Osoby te na
własne życzenie mają prawo stać się członkami Rady Fundacji.
3.Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
II. CELE l ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.
§9
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz awansu
cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny i przyległych do niej obszarów w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności charytatywnej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
12. ekologii,
13. przeciwdziałania patologiom społecznym,
14. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
15. promocji i organizacji wolontariatu,
16. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
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finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym
w pkt 1-15.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w
szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży.
2. Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie
posiadających środków.
3. Wspieranie finansowe programów profilaktyki zdrowotnej.
4. Wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, rodzinom
wielodzietnym i patologicznym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze
środowisk zagrożonych, osobom bezrobotnym.
5. Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych, finansowanie organizacji i instytucji działających na rzecz
osób niepełnosprawnych.
6. Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu: kultury, sztuki,
folkloru, tradycji i kultury regionu służących lokalnej społeczności, pomoc finansową
dla organizacji i instytucji działających w tym zakresie.
7. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
Finansowanie imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności
regionu.
8. Wsparcie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i
turystycznej w regionie.
9. Finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu
regionu.
10. Finansowanie akcji propagujących ochronę środowiska regionu.
11. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży .
12. Wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi
społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.
13. Finansowanie publikacji i wydawnictw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, problematyki osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska, kultury,
sportu i turystyki, oświaty, wychowania i edukacji, problematyki społecznej i
gospodarczej służących rozwojowi regionu.
14. Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia
w regionie.
15. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych w regionie.
16. Finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
17. Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg
i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla
samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, budowy strażnic jednostek
ochrony pożarowej oraz ich wyposażenia i utrzymywania, poprawy estetyki otoczenia
w regionie.
18. Finansowanie szkoleń wolontariuszy organizacji pozarządowych, których cele i
programy są zbieżne z celami Fundacji.
19. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami
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fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Fundacji.
§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 12
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją,
kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń
społecznych. (PKD 84.12.Z),
2. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z),
3. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku im osób
niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),
4. pozostała pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
5. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
2. Działalność pożytku publicznego wykonywana jest przez Fundację nieodpłatnie.”
III. MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI.
§ 13
Majątek Fundacji stanowi:
1. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 250 (słownie: tysiąc dwieście
pięćdziesiąt) złotych.
2. Środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. składników majątkowych wskazanych przez fundatorów - założycieli w
oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. dotacji,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
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6. dochody z odsetek bankowych.
§ 16
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
IV. ORGANY FUNDACJI
§ 18
Organami Fundacji są:
A. Rada Fundacji.
B. Zarząd Fundacji.
A. Rada Fundacji
§ 19
1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób.
2. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.
3. Pierwszą Radę Fundacji powołali Fundatorzy w następującym składzie:
1. Piotr Ignacy,
2. Damian Jankowski,
3. Romuald Stencel,
4. Krzysztof Kluczniok,
5. Krystyna Jasiczek.
4. Uzupełnień i zmian w składzie Rady w trakcie kadencji dokonuje ona sama.
5. Kadencja w Radzie Fundacji trwa trzy lata.
6. Członkowie Rady Fundacji stanowią organ odrębny od Zarządu i nie podlegają
Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
8. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w
art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
10. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i
Sekretarza.
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11. Osoby prawne będące członkami Rady Fundacji działają przez swoich
przedstawicieli.
12. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu,
rezygnacji z członkostwa, lub odwołania przed upływem kadencji. Mandat
członkostwa wygasa w przypadku: śmierci, upływu kadencji, uzyskania mandatu
członka Zarządu Fundacji.
13. Na 6 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowa Rada Fundacji wybiera
nowy skład.
§ 20
Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez
Radę Fundacji.
§ 21
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
2. Rada Fundacji może powoływać komisje.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 22
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu Rady, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego
lub Zastępcy, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej
2. Uchwały w sprawie zmian w statucie, zmian w składzie Rady Fundacji, uchwalenia
regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Fundacji a tak że
zmian w regulaminach Rady i Zarządu Fundacji zapadają większością 2/3 ważnie
oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.
§ 23
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Dokonywanie zmian w statucie.
2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.
3. Powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie pracy Zarządu Fundacji lub
poszczególnych jego członków.
4. Określanie i nadzorowanie programów i działań Fundacji.
5. Planowanie efektywnych działań, uchwalanie rocznych i wieloletnich programów
działania Fundacji.
6. Zapewnianie dopływu odpowiednich środków finansowych.
7. Zatwierdzanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji.
8. Zatwierdzanie budżetu Fundacji.
9. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielanie mu
absolutorium.
10. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, przystąpieniu do spółek i
fundacji, likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.
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11. Uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie Rady Fundacji oraz
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji oraz wprowadzonych do niego zmian.
12. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu

B. Zarząd Fundacji
§ 24
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i dwóch członków Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji został powołany przez Fundatorów w następującym
składzie:
Prezes: Ewa Kluczniok,
Członkowie: Krystyna Chrostek, Justyna Domżoł.
Kolejne Zarządy Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji. Do Zarządu Fundacji nie
mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania
mandat w Radzie Fundacji wygasa.
4. Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa 3 lata.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
6. Uchwały i decyzje Zarządu zapadaj ą zwykłą większością głosów.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące.
8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie
któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
9. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
dwóch jego członków.
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa regulamin
organizacyjny Zarządu ustalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundacji.
§ 25
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością
Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
4. Zatrudnianie, zwalnianie i ustalenie wysokości wynagrodzeń pracowników
Fundacji.
5. Ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu.
6. Tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji.
7. Prowadzenie księgi fundatorów.
8. Tworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
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§ 26
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu.
V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI
§ 27
1. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd i zatwierdzone
przez Radę Fundacji, w terminie określonym przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 28
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem
Fundacji w stosunku do jej członków, członków 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",
3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków
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,
4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Fundacji.
5. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie organów Fundacji lub
jej pracownicy oraz ich osób bliskich.
V. ZMIANY STATUTU.
§ 29
1. Zmiana statutu Fundacji nie może zmieniać jej celu.
2. Decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 ważnie
oddanych głosów, przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady Fundacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 30
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
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3. Decyzje o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu
Fundacji lub z własnej inicjatywy większością 3/4 ważnie oddanych głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 składu Rady Fundacji.
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd. Likwidatorowi
przysługują uprawnienia Zarządu.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z
własnej inicjatywy większości % głosów osób obecnych.

