
STATUT FUNDACJI
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „KARKONOSZE – MUZYKA SERC” , zwana dalej Fundacją,

   ustanowiona przez Andrzeja Gniewka, zwanego dalej Fundatorem; aktem notarialnym
   sporządzonym przez notariusza Marię Dworak, w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze,
   ul. Grottgera 5, w dniu dziewiętnastym sierpnia roku dwa tysiące ósmego (19.08.2008), 
   działa na podstawie prawa polskiego i niniejszego Statutu.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.

§ 4.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.
Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność 

   poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 6.

Fundacja może , dla celów współpracy z zagranicą , posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
   w obcych językach.

§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi

   nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
§ 8.

Fundacja może tworzyć odziały, zakłady, filie, zawierać partnerstwa a także może 
   przystępować do spółek.

§ 9.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 10.
  Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 11.
                                                                Celem Fundacji jest:

       -promocja i rozwój poprzez kulturę i sztukę regionu Karkonoszy,
       -działania prowadzące do podniesienia jakości życia mieszkańców Karkonoszy,
       -wykorzystanie działań kulturalnych jako część oferty turystycznej regionu,
       -promocja tradycji kulturalnych uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem 
   Cieplic Śląskich Zdroju i Świeradowa-Czerniawy,
       -poznawanie i upowszechnianie kultur innych narodów,
       -promowanie i wdrażanie nowych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz wymiana informacji 
   w tym zakresie,
       -integracja społeczności lokalnych poprzez kulturę i sztukę,
       -działania na rzecz lepszego wzajemnego poznania się społeczeństw poprzez rozwijanie
   i pogłębianie kontaktów z zakresu sztuki i kultury,
       -działalność naukowa, popularyzatorska i oświatowa
       -organizacja wolontariatu w zakresie kultury i sztuki.
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§ 12.
                                                Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

       1. Organizowanie, inspirowanie i finansowanie: 
                     a) koncertów
                     b) festiwali
                     c) zespołów śpiewaczych, muzycznych, tanecznych i orkiestr 
                     d) spotkań chórów
                     e) warsztatów, szkoleń, kursów
                     f) konkursów
                     g) wystaw
       2. Utworzenie i prowadzenie szkoły głosu.
       3. Utworzenie i prowadzenie chóru.
       4. Utworzenie i prowadzenie orkiestry kameralnej.
       5. Utworzenie i prowadzenie rozgłośni radiowej.
       6. Realizację projektów artystycznych w tym min.: „Śpiewające wieczory”, festiwal „Muzyka Serc”,
   Festiwal Orkiestr Uzdrowiskowych, „Międzynarodowe Spotkania Kolędowe”.
       7. Działalność wydawniczą, fonograficzną, filmową.
       8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządowa i rządową w kraju
   i za granicą.
       9. Wymianę kulturalną między państwami.
     10. Wspieranie różnorodnych działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
   i tradycji regionu.
     11. Współdziałanie i rozwój współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w przedmiocie realizowania
   celów Fundacji.

§ 13.
       Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 14.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz inne mienie nabyte

   przez Fundację w toku działania. 
§ 15.

                                                      Dochody Fundacji pochodzić mogą z :
1. darowizn, spadków, zapisów
2. dotacji i subwencji oraz grantów
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji
5. działalności odpłatnej i nieodpłatnej
6. ofiarności publicznej
7. innych źródeł

§ 16.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację 

   celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
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ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

§ 17.
1.  Władzami fundacji są:

                                                 a) Rada Fundacji,
                                                 b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
   organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
   tych organów, w tym kosztów podróży.

ROZDZIAŁ V
Rada Fundacji

§ 18.
       1.  Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
       2.  Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
       3.  Fundator wchodzi w skład Rady Fundacji.
       4.  Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
       5.  Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
   dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.
       6.  W szczególnych uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
   pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
   pozostałych członków Rady.
       7.  Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku uchylania się od prac w Radzie, rażącego 
naruszania statutu Fundacji, naruszania dobrego imienia Fundacji.
       8.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
   śmierci członka Rady.
       9.  Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
     10.  W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo
   takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
     11.  Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
   reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
     12.  Rada Fundacji powoływana jest na okres pięcioletniej kadencji.

§ 19.
       1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na rok.
       2.  Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
   lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

§ 20.
                                          Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 
       1.  Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
       2.  Nadzór nad działalnością Fundacji.
       3.  Powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu.
       4.  Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.
       5.  Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
       6.  Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom
   Zarządu absolutorium.
       7.  Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną fundacją lub
   likwidacji Fundacji.

§ 21.
                   Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
       1.  Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
   Fundacji.
       2.  Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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ROZDZIAŁ VI
Zarząd fundacji

§ 22.
       1.  Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż z trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na
   pięcioletnią kadencję.
       2.  Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
       3.  Prezesa Zarządu (zwanego również Prezesem Fundacji) powołuje i odwołuje Rada Fundacji .
       4.  Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
       5.  Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie, mogą być odwołani 
   przed upływem kadencji przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie 
   przez wszystkich członków Rady Fundacji.
       6. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków może nastąpić z powodu 
   rażącego naruszania statutu Fundacji, narażenia dobrego imienia Fundacji, uchylania się 
   od prac Zarządu lub złożonej na piśmie rezygnacji członka Zarządu.

§ 23.
       1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
       2.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
            a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
            b) uchwalanie regulaminów,
            c) sprawowanie zarządu nad 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) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
            g) występowanie z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian statutu Fundacji,
                połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
       3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów
   jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
       4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
       5.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
   należących do zadań Fundacji.
       6.  Zarząd co roku, zobowiązany jest przedstawić Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
   z działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
Sposób reprezentacji

§ 24.
       1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2,
   może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
       2.  W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych 
   z zaciąganiem zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu,
   działających łącznie – w tym Prezesa Fundacji.
       3.  W sytuacji gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji
we wszystkich sprawach składa Prezes Fundacji samodzielnie.

- 4 -



ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu

 § 25.
       1.  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji - za zgodą lub na wniosek 
   Zarządu Fundacji.
       

ROZDZIAŁ IX
Połączenie z inną fundacją

§ 26.
       1.  Fundacja może połączyć się 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.

§ 27.
            Połączenie z inną fundacją realizuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
   jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ X
Likwidacja fundacji

§ 28.
       1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
   w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
       2.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29.
           Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która 
w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30.
           Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, 
   mocą uchwały Rady Fundacji, na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
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