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T FII{D I NA RZECZ B MNYCH ZW ZAT P NAZW
..RADoSC PSiAl(A,,

Postanowienia ogólne

FLrrrdacj a na rzeczbezdonrnyc ll zwierzĘood ,lu|nuo ,,Raclość psiaka" zwanaclalej Frrrrdacją
ltstanowiona A-ktem Notarialrrynr w Kancelarii Notarialnej w Śzarnotuła ch przed, notariuszeni
Ewą Lrrdwiczak - Winter, plac Sienki ewicza 3, za nttmererrr Repertorium A nr 9B2l2O07
Przez Wandę Jerzyk działa na podstawie przepisów ttstalvy z dnia 6,0Ą,lg84 ro]<u o
fundacjach Dzierurik Ustaw z 1991roku nune r 46 poz. 203 z pożniejsz7nni zmianami oraz
rriniejszego Statutu.

§2
Frrndacja Posiada osobowoŚĆ pravvną i d,ziałaprzez ustanowione niniejszynr Statrłtem organy.

§3
Siedzibą Fundacji jest nriasto Szamotuły, a terenem działaniaobszar Rzeczpospoiitej poiskiej.
Fundacja moŻe tworzYĆ oddziały, zakła'dLy i filie, a til<żęprzystępować clo spółek i filrrdacji w
celLr efektYłvniejszego ręalizowania ceiów statutołvycn, ńu"Óucju możę takze powo ływac
pełnomocników na czas określony lub na czasprowadzenia clziałalności.
powołani e p ełnomocników wymaga zachowŃ a fomly rrotari alnej .

Fundacja użWapieczęci
zwlerzĘ,,Radość psiaka"

Fundacja prowadzi
jej działalności, tak

okrąglej z_napis em ri 1r"o- Funclacj a na tzecil: ezdonnyclr
, Szamotl-tły

§5
księgę sponsorów,ktorzy w szczego\ny sposób przyczynili się do rozwoju
poprzez działalność osobistą jak i wsparcie fininsowe.

§6
Naclzor nad działalnością fundacji sprawrrje Mi.rirt.. Ochr-ony śrociorł,iska.

CeJe Ftrndacii

§7
Celami Frrrrdacji są:
1) opieka nad bezdonmyni zwierzętami

?) ni e sieni e p o mo c y porzuc onym i krzyw dzonyłrr zwi erzęton,
3) wsPie|arrie wszelkiclr działańnającyclr na celu zsvalczaniebezdomnoś ci zwletząt.4) wsPieranie osob fizYczlrYch i prawnycir, niosącyc}r pomoc bezdotrrnym zlvierzętotn.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: § 8

1) Prowadzenie sclrronisj< clla bezdonnych zl,vterząt ja i działallrość aclopc,vjrrą2) Prowadzenia akcji szczepienoclrronnyclr jak i lecienie zlvierząt rv tym realizorvarrie
proglamll kastracji i sterylizacji,

3) zbieranie Środ]<Ów finansor,vyclr i rzeczolvyclr tra potlzeby Ftrnclacji rórvtriez w clrodze
zbiórek ptrbliczrrych,

4) Prołvadzenie działalnoŚcipopuiaryzatorskiej, szczególnie wśr.ocl lrrłodziezy szltolnej,



5) współpraca z Policja, Stlazą Miejską , instytLłcjarrri państworvymi, s;trn.orządor,vyrri, jak i
pozarza§or,vyrri w przedirriocie objęcia zwterząt opieką i pomocą.

Maiatek i doclrod]l Frrnclacji

§9
Majątek Fundacji stanowi jej furrdusz założycielski w kr,vocie 500 z\otych, słownie: pięćset
złotych,lvyrrrieniony w Akcie Notarialnyrn jej ustanowienia oraz intre rnienie irabye pTzez
FLlndację lv toku dztalania.

§ 10
Dochody Frurdacji pochodzió będą w szczególno sci z"
1) dochodów z majątkrr Furrdacji,
2) darowizn, spadków tzaptsów,
3) dotacji, sr-rbwencji i gruntów,
4) doclrodów zę'zbioręk i inrprez priblicznyclr,
5) odPisów od podatku przekazywanycir w trybie art.2] Ustawy o działalności pozlku

publiczllego i o wolontariacie.

§ li
1. DochodY Fundacji pochodzące z dotacji ,irrbwerrcji, dalołvizn, spadków i zapisów mogą

bYc użyte na realizację jej celów statutowych tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
]ub donatorów.

2. W sPrawach powołania Fundacj j do dziedziczęnta czy przyjęcia darowizny , oświad czenia
WFnagane przepisami prawa składa Warrda Jerzyk jako założyciel Fundacji i Pręzes
Zarządu.

3. W PrzYPadku połvołarria FLindacji do dziedziczentaWanda lerzyk- Prezes Zarządtt
składa oŚwiadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstłvem inwentarza i tylko wówczas
gdY w chwili składania tego oświadczenia oczywistylrr jest, ze starr czynny spaclkr_r
znacznie przew yższa dłu gi spadkowe.

§12
Za zaciągnięte zobowtązaniawobec osób trzecich Frindacja odpowiada całynr swym
majątkiern.

§ 13
Fundacja Prowadzi gospodarkę finatrsową i księgę raclrunkor,vą łvg zasacl obowiązrrjących
osoby plawne

§14
Zabrania się Przekazylvania nrajątkrr Fr-rrrdacji narzęczjej pracorł.rlikól,v oraz iclr osób
bliskich, na zasadaclr irrnych niz w stosrtnku clo osób trŹeóich, w szczególrrości jezeli
Przekazanle to następLr;e lv sposób bezpłatny lub na preferencyjnycir ńr-Lurl<ach,

sS i5
Zabranla się zakrrpLr ira szczegÓlrryclr zasadaclr towarów i uslrrg oc1 podrrriotów , lv których
Ltczestnicząc pracorvnicy Fiindacji ol.az iclr osoby bliskie.



Orqarr]r Frrndac_ii

§ 16
1) Olganerrr Fr"rndacji jest Zarzad,Frrndacji.
2) Do udzialrr W PraCY Fundacji mogą byc zapraszane w clrarakterze doraclczym osoby i

Plzedstar,viciele organizacji. w któryclr clziałalrrość jest zbiezna z celami Funclacji.

ZarządFundacji

§ 17
l Zarząd fundacji jest dwuosobowy i sprawrrją go założyciel Funclacji będący jej prezesenr

Zarządv - Warrda Jerzyk i Sekretarz Funclacji Elva I(aczm arek zam. 64-500 Śzanrotrrły
rr1. Poznańska 18.

2 Człon}<ow Zarządu FLrndacji powohrje i odwołLrje założycielFrrnciacji a po jego śmierci
uPrawrrienia do Por,vołYwania i odłvoływania człorrków'Zarząduru,rau.li przechodząna
sp adkob i er c otv założy ciela.

3 Plezes 7arządupowołany jest na czas nieokreślorry,
4 Prezes Zarządu reprezentuje jąna zewnątrz,kierLl,;e bieżącądziała]nościąFundacji i

odp owi ada za r ealizację j ej c ei ów statrrtowych.
5. Sprawuj e zarząd nad nrajątkiem Fr-rndacji.
6, Sporząciza sprawozdanie z dzidalnaści Funclacji.
7. Przyjmuje subwencje , dotacje, darowizny, ,pu,iki i zapisy.
B, Ustala wielkoŚc zatnrdnienia i wysokość śroclków nu ńynug.oclzenia pracowników.
9, WYstęPuje z wnioskiem w sprawie zmianw Statrrcie, półączenia lLrb likwidacji Ftrndacji.

Sposób reprezentacji.

§ 18
OŚwiadczenia woli w imienir-r Fundacji skłaaj'Pi.z es Zaruądttjeclrroosob o*o.,/

. 

,',

§19
W sPrawach dotYczącYch zatrLidnienia pracowrrików oraz w sprawaclr niezr,viązanyclr zzaciąganlem zobowiązail nlająt)rowyc}l oświadczellja wo]i w imienitt Functacji składa pręzęs
Zarządu jednoosobowo.

1.

połączenie z inną Frurdacja.

§20
Furrdacja moze Polączyc się z inną Furrdacją tylko dla efektywrrego realizowania swoich
celów.
Połączerrie z irrną Fundacją nie moze nastąpić jeżeli lv jego r,vlrriktr mogłby Lrlec rstotnej
zmiarrie cel Frrndacji.

1.

Likrvidacia Fundac_ii

§ 21
Fr"rndacja r-rlega likrvidacji w razie osiągnięcia celów, dla których zostala ttstanowiotla 1Lrb
lv razie vvyczerpallia się je1 śrocikór,v finansorvych i nrajątlcLi.
Likr,vidatorów FLrndacji powołLlje i odrvołLLje Prezes zir)ądtt.

2.

2.



ł.i;:_:i:.Fil:a_lPr:]::.':,f

3, Srodlii fiiransowe i rrlajątel< pozostały po iiki.vidacji Fundacji lnogą zostać przezl-1ączone
decYzjąPrezesa Zarządu na rzęcz dzialających r.v iŁeczpospolite] polskiej-fulrdacji o
zbliżonych cęlach.

postanowi etri a końcowe.

§22
StatLlt wclro dzilv żYcie z dniern zarejestrow aniaprzez Sąd Rejorro\,vy 1v poznaniu.

Szamotuły, data 23.03.2007 r.
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