
Statut Fundacji „Zielenina”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

1. Fundacja „Zielenina”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Cielengę-Wiaterek, zwaną dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza -  

§ 2

1. Siedzibą Fundacji są Gliwice.

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.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2.  Nadzór  nad  Fundacją  sprawuje  minister  właściwy  ds.  kultury  i  dziedzictwa
narodowego.

 

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego
ją znaku graficznego, a także odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 § 6

1. Celem Fundacji jest każda działalności propagująca zdrowe odżywiania dzieci
oraz dorosłych, m.in.:  poprzez upowszechnianie wiedzy o zdrowej diecie,  a
także  organizację  warsztatów  przekazujących  praktyczne  umiejętności
dotyczące zdrowego odżywiania.



§ 7

Fundacja  realizuje  swoje cele poprzez odpłatną i  nieodpłatną  działalność pożytku
publicznego:

1. Propagowanie zdrowego odżywiania w internecie, prasie i innych mediach.

2. Organizowanie i prowadzenie wydarzeń promujących zdrowe odżywianie.

3. Wydawanie książek, magazynu i inną działalność wydawniczą.

4. Organizowanie  i  branie  udziału  w  wydarzeniach  wspierających  działalność
blogerów w regionie.

5. Organizowanie i udział w imprezach promujących region.

6. Organizowanie  i  udział  w  wystawach,  pokazach,  targach,  jarmarkach,
kiermaszach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach, itp..

7. Działalność  statutową  we  wszelkiego  rodzaju  jednostkach  edukacyjnych,
rządowych,  samorządowych,  a  także  każdego  rodzaju  organizacjach  oraz
grupach niesformalizowanych.

8. Współpracę z innymi organizacjami w zakresie działalności statutowej.

 

 Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 § 9 

Majątek Fundacji  stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 zł (sto złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 § 11

1. Władzę w fundacji pełni Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.



2.  Zarząd  Fundacji  składa  się  z  min.  1  osoby,  w  tym  Prezesa,  powołanych
bezterminowo.

3. W przypadku, gdy ilość członków Zarządu Fundacji jest parzysta Prezes Fundacji
dysponuje dodatkowym głosem w czasie głosowań.

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu składa
rezygnacją najstarszemu członkowi Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania jednomyślną uchwałą przez pozostałych członków Zarządu.

6.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (rażące  naruszenie  zasad
statutowych,  nieprzestrzeganie  postanowień  i  uchwał  władz  Fundacji;  brak
przejawów aktywnej działalności  na rzecz Fundacji;  utrata  praw obywatelskich na
mocy  prawomocnego  wyroku  sądu)  poszczególni  członkowie  Zarządu  mogą  być
odwołani przez pozostałych członków w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich pozostałych członków Zarządu.

7.  Powołanie  nowego  członka  Zarządu  wymaga  uchwały  Zarządu  podjętej
jednomyślnie.  Kandydatów  na  nowego  członka  mogą  wskazywać  wszyscy
członkowie  Zarządu,  za  wyjątkiem  sytuacji  opisanej  
w punkcie 5 podpunkt b niniejszego paragrafu.  

 

§ 12

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. wprowadzanie zmian w statucie,

h. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.

 



§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

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,  jeśli  dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

§ 14

Oświadczenia  woli  w imieniu  Fundacji,  w  tym w sprawach  majątkowych,  składać
może  jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

  

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§ 15

Zmian  w  statucie  Fundacji  dokonuje  Zarząd  Fundacji  bezwzględną  większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów i rodzajów działalności Fundacji.

 

§ 16

1.  Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4.  Środki  finansowe  i  majątek  pozostałe  po  likwidacji  Fundacji  mogą  zostać
przeznaczone  mocą  uchwały  Zarządu  Fundacji  na  rzecz  działających  w  RP
organizacji o zbliżonych celach.


