Białystok dnia 31.07.2019

STATUT FUNDACJI AKTYWNIE W MIEŚCIE

PREAMBUŁA
Postęp technologiczny XXI wieku znacząco wpłynął na styl i sposób życia ludzi. Łatwość
zdobywania i ilość informacji napływających z sieci przytłacza i zmienia światopogląd ludzi,
doprowadzając do marginalizacji relacji międzyludzkich, sprowadzając je do bezosobowych
słów w sieci. Fundacja Aktywnie w Mieście to projekt dla ludzi oczekujący od życia czegoś
więcej niż impreza w klubie lub spędzanie czasu wolnego przed telewizorem czy komputerem.
Aktywnie w Mieście ma inspirować mieszkańców Białegostoku, Podlasia i Polski do spędzania
czasu aktywnie, poprzez pokazanie, że można to robić inaczej. Jest to projekt przeznaczony dla
AKTYWNYCH w wielu znaczeniach tego słowa, nie tylko sportowców.
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

2.
3.

Fundacja pod nazwą Fundacja Aktywnie w Mieście, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Grzegorza Suszczenia, Daniela Dołęgowskiego, Pawła Łuszyńskiego – zwanych
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adriana Biadałę
w kancelarii notarialnej w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 lok. 7/1, w dniu
31.07.2019 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami,
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministrami właściwymi do sprawowania nadzoru ze względu na zakres działalności oraz
cele Fundacji, jest minister właściwy do rozwoju regionalnego oraz ze względu na
siedzibę Prezydent Miasta Białegostoku.
§2

1.
2.
3.

Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
Fundację powołano na czas nieokreślony.
§3

1.
2.
3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

4.

Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą Aktywnie w Mieście.
§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§5
1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek, fundacji,
stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

2.

Fundacja prowadzi działalność społecznie pożyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,

3.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.

4.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność
społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

5.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

6.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6

Głównymi celami Fundacji jest :
a) Promocja miasta Białystok, miast województwa Podlaskiego, innych miast oraz
Rzeczypospolitej Polski na arenie lokalnej oraz międzynarodowej,
b) Promocja miast w innych województwach oraz za granicą,
c) Promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia,
d) Promocja rozwoju kultury, sztuki, sportu i podejmowanie związanych z nimi
inicjatyw,
e) Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia

f) Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań prospołecznych w oparciu o
wartości niesione przez kulturę, sztukę i sport,
g) Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
sportowego.
h) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz
wykluczeniom społecznym.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prowadzenie i utrzymanie portalu www.aktywniewmiescie.pl.
Szeroko pojętą promocję miast w województwach i zagranicą.
Prowadzenie i utrzymanie kanałów social media.
Aktywny udział w wybranych wydarzeniach w Polsce oraz w szczególności w miastach
województwa Podlaskiego.
Promowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.
Finansowe wspieranie organizatorów.
Organizowanie i finansowanie multimedialnych, wielokulturowych wydarzeń
artystycznych, koncertów, wystaw, targów, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów
teatralnych i filmowych, wydawanie publikacji i koordynacja grupowych projektów.
Organizowanie, koordynacja masowych wydarzeń rekreacyjnych i sportowych oraz
treningów.
Prowadzenie obozów, kursów, warsztatów i pokazów sportowych.
Organizowanie targów i wystaw.
Organizowanie konferencji, giełd kooperacyjnych i spotkań motywacyjnych.
Wydawanie publikacji tematycznych.
Nawiązywanie partnerstwa z władzami samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi, instytucjami publicznymi szkołami, przedsiębiorcami oraz innymi
instytucjami i stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji.
§8

1.

2.
3.
4.
5.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych, instytucji i organizacji pożytku publicznego, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez Fundacje.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na
działalność pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 (słownie: jeden tysiąc
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w
zgodnie z obowiązującymi przepisami PKD w zakresie:
1.
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) - 73.12.C
2.
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
3.
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A
4.
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D
5.
Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
6.
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi - 59.12.Z
7.
Działalność fotograficzna - 74.20.Z
8.
Pozostała działalność związana ze sportem - 93.19.Z
9.
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z
10. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z
§ 11
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.
krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2.
dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
3.
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz akcji promocyjnych,
4.
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5.
działalności gospodarczej,
6.
odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
7.
nawiązek,
8.
operacji finansowych

§ 13
1.
2.
3.

4.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej 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.
Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI
§ 14

1.
2.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych
Fundacji i wolontariuszy.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 15

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech osób powoływanych na 5 letnią kadencję
przez Fundatora.
Członkiem lub Prezesem Zarządu może być Fundator.
Prezesa Zarządu wybierają wśród swego składu członkowie Zarządu w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie.
Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatora przed upływem kadencji.
§ 16

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)
złożenia pisemnej rezygnacji,
b)
odwołania członka Zarządu,
c)
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za popełnione z winy umyślnej,

d)

śmierci członka Zarządu.
§ 17

1.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)
uchwalanie regulaminów,
c)
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e)
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f)
opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g)
powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych
Fundacji,
h)
sprawowanie
nadzoru
nad działalnością wszystkich
jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i)
ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania
osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j)
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k)
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

2.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny
wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych powołanych organów
Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne
zaproszone osoby z głosem doradczym.
Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 18
1.
2.
3.

Umowy i inne zobowiązania fundacji może podpisywać prezes Zarządu samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych do kwoty 10 000
zł składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, TWORZENIE ODDZIAŁÓW I FILII
§ 19
1.
2.
3.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub utworzyć oddziały i filie w kraju i za
granicą dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub filii podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZMIANA STATUTU
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 21
1.

2.
3.

Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz
braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów,
dla których została ustanowiona albo osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii
całego Zarządu Fundacji.
Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.

4.

Likwidatorem Fundacji może być Zarząd.
§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas
likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek
zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.
§ 23
1.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy w
Białymstoku.

