Wałbrzyska Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu

Statut
Postanowienia ogólne

§1
1. Wałbrzyską Fundację Promocji i Rozwoju Sportu zwaną w dalszej części statutu „Fundacją"
powołują: Pan Jakub Zima, Pan Piotr Walkowiak i Pan Dobrosław Kowalski zwani dalej
“Fundatorami” i przekazują na ten cel kwotę 1000,00zł (jeden tysiąc złotych) w następujących
częściach:
Jakub Zima 300,00 zł;
Piotr Walkowiak 300,00 zł
Dobrosław Kowalski 400,00 zł zł
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (t.j. Dz.U. 1991 r. Nr 46, poz.203) oraz postanowień
niniejszego statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Sportu i Turystyki.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest Wałbrzych.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów
statutowych Fundacja może działać poza granicami RP.
5. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§4
Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla
finansowania działalności statutowej.

§6
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posiadać logo, które podlega ochronie prawnej zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej.

§7
Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Cele Fundacji.

§8
1. Celami Fundacji są:
a) upowszechnianie sportu masowego i wyczynowego oraz kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
b) dążenie do profesjonalizacji organizacji wydarzeń sportowych;
c) podnoszenie standardów prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem
organizacji sportowych;
d) promowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej;
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie współzawodnictwa sportowego;
b) pomoc w organizacji zawodów sportowych, w tym rozgrywek ligowych prowadzonych
przez Związki Sportowe;
c) wsparcie organizacyjne i prawne klubów sportowych oraz zawodników;
d) integrowanie środowiska sportowego;

Władze Fundacji

§9
1. Fundacją kieruje trzyosobowy zarząd - składający się z prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
2. Kadencja zarządu trwa pięć lat.
3. Skład pierwszego zarządu wyznaczają Fundatorzy.
4. Wyboru członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu dokonują Fundatorzy poprzez
oświadczenie złożone na piśmie.

§10
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie
pełnomocnictw.
3. Uchwalanie rocznych planów programowych Fundacji.
4. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji, jak również innych form
dofinansowania.
5. Opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z
działalności Fundacji.

§ 11
Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku:
a) śmierci członka Zarządu;
b) rezygnacji złożonej na piśmie;

§12
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności
wskazany przez niego wiceprezes.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu Fundacji
rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. O posiedzeniu członkowie Zarządu są zawiadamiani listem poleconym lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed
terminem posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach.
6. Dla podjęcia uchwały Zarządu konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W
przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku
decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego
posiedzenia.
9. Uchwały dotyczące zmiany Statutu Fundacji zapadają większością co najmniej 2/3 głosów
oddanych.
10. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu oraz wykonywać prawo
głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do księgi protokołów.

§13
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

Majątek Fundacji

§14
Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez
Fundatorów;
b) środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania
w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: odsetki
z rachunków bankowych, odsetki z lokat kapitałowych, dochody z obrotu papierami
wartościowymi oraz zbycia udziałów, dochodu z nieruchomości i praw majątkowych, dochody
z uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach gospodarczych;

