
Statut Fundacji „Czas Lokalny”

 Postanowienia ogólne

§ 1

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

2. Fundacja została ustanowiona przez:

Ewa Skłodowska
Adam Twardowski
Aleksandra Katarzyna Chaberek
Maria Krupa
Kamil Konrad Krupa
Ewa Sznejder

zwanych dalej  Fundatorami,  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza –
Tomasza Poredę w Kancelarii Notarialnej s.c. w Łomży przy Alei Legionów 7A w dniu
16 lutego 2012r.

3. Fundatorzy  mogą  być  członkami  zarządu  i  innych  organów  Fundacji  i
uczestniczyć w działaniach Fundacji na zasadach takich jak pozostali członkowie
zarządu bądź innego organu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Łomża.
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 Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

1.  Podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3. Edukacji, oświaty i wychowania

     4. Ochrony i promocji zdrowia
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
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7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
9. Turystyki i krajoznawstwa
10.  Promocji i organizacji wolontariatu
11. Pomocy Polonii i Polakom za granicą
12. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
13.Działalności na rzecz organizacji pozarządowych
14.Upowszechniania  i  wspierania  działań  obywatelskich,  ochrony  wolności  i
swobód  obywatelskich,  wspieranie  aktywności  obywatelskiej  na  obszarach
wiejskich. 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie  krajowych  i  międzynarodowych  imprez  kulturalnych,
edukacyjnych  lub  artystycznych,  w  tym  w  szczególności  warsztatów
artystycznych,  projektów  edukacyjnych,  wernisaży,  wystaw,  konkursów  i
festiwali, koncertów w różnych dziedzinach sztuki 

2. edukacja dzieci,  młodzieży, osób dorosłych i seniorów
3. organizowanie  krajowych  i  międzynarodowych  szkoleń,  seminariów  i

konferencji naukowych ,
4. rozwijanie własnej działalności artystycznej
5. prowadzenie działalności wydawniczej
6. działania  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia,  poprawy  jakości  życia  –

szkolenia, warsztaty kulinarne itp.
7. działania w sferze ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
8. organizowanie imprez turystycznych
9. działania edukacyjne, poradnictwo, doradztwo i konsultacje
10.współpracę  z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,

sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą
11. współpraca  z  innymi  ośrodkami  i  środowiskami  artystycznymi  w  kraju  i

zagranicą których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
12. inne formy, które są zgodne z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto
złotych),  z  czego  1000  zł  (tysiąc  złotych)  jest  przeznaczone  na  działalność
gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7

1) Źródłami powstania majątku   fundacji są:
a) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z  ofiarności prywatnej,  zbiórki

publiczne;
b) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych , granty;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) wpływy z  działalności  statutowej  Fundacji,  dochody z  własnej  działalności,

dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje);
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e) dochody  z  nieruchomości  i  ruchomości  będących  własnością   lub  w
użytkowaniu Fundacji,

f) przychody  z działalności statutowej,
g) nadwyżki przychodów nad kosztami;
h) dochody od sponsorów.

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

3) Zabrania się :
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji  w

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, 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 kuratelą zwaną dalej „osobami bliskimi”;

b) Przekazywania  majątku Fundacji  na rzecz jej członków, członków organów
lub  pracowników,  oraz  innych  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w
stosunku  do osób trzecich,  w szczególności  jeśli  przekazanie  to  następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) Wykorzystywania  majątku  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich;

d) Zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w
których  uczestniczą  członkowie  organizacji,  członkowie  jej  organów,  lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.

4) Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność
pożytku  publicznego,  na zasadach  określonych  w ustawie  z dnia  24  kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:

- kultury i sztuki
- edukacji, doradztwa i poradnictwa
- turystyki i krajoznawstwa
- ochrony i promocji zdrowia, rozwoju osobistego.

 Władze Fundacji

§ 8

1.  Władzami Fundacji jest:
     Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2.  Fundatorzy mogą tworzyć  inne ograny Fundacji.

Zarząd

§ 9

1. Zarząd  Fundacji  składa  się  z  3  osób,  w  tym  Prezesa,  powoływanych  przez
Fundatorów  na  pięcioletnią  kadencję,  zwykłą  większością   głosów   przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
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a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów,

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

c. śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji  w całości lub jej  poszczególni członkowie mogą być odwołani

przez  Fundatorów  przed  upływem  kadencji  w  drodze  uchwały  podjętej
bezwzględną większością głosów.

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w ramach stosunku
pracy i umów cywilnoprawnych.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji.

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

§ 11

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 głosów, jeśli

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

Sposób reprezentacji

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać
może  jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch  członków Zarządu działających
łącznie.
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Postanowienia końcowe

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 14

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

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  decyzję  podejmują  Fundatorzy,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

§ 15

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  Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

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

Statut  został przyjęty dnia 14 marca 2018 r.
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