Statut Fundacji “Wspólnota Dobrej Woli”
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja “Wspólnota Dobrej Woli” zwana dalej “Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym
wg Repertorium A 4333/92 z dnia10.12.1992 roku u notariusza mgr Zenona Chudka prowadzącego
Kancelarię w Wodzisławiu Śląskim przez:
1/ Miasto Wodzisław Śląski,
2/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu ŚląskimZawadzie ul. Paderewskiego 198,
3/ Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimPszowie ul Bohaterów Westerplatte 1,
4/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wodzisławiu ŚląskimKrzyżkowicach ul. Armii Krajowej 31,
5/ Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu ŚląskimKokoszycach,
6/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wodzisławiu ŚląskimWilchwy ul. Jastrzębska 158,
7/ Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. Świętej Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim- Radlinie
ul. Chrobrego 106,
8/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimMarklowicach Chałupkach,
9/ Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Wodzisławiu
Śląskim-Marklowicach ul. Wyzwolenia 230,
10/ Parafię Rzymsko-Katolicką p. Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask w Wodzisławiu Śląskim
Jedłowniku ul. Księdza Roboty 6,
11/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu
Śląskim-Biertułtowach ul. Korfantego 14,
12/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu
Śląskim ul. Kościelna 1,
13/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 15,
14/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim
ul. Radlińska,
15/ Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu
ŚląskimGłożyny ul. Rymera 200,
16/ Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Świętego Izydora w Wodzisławiu Śląskim
Radlinie Górnym,
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. Nr 21 z 1984r. poz. 97,
zmiana Dz.U. Nr 19 z 1991r. poz 82 ) oraz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)
i niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Wodzisław Śląski, a terenem jej działania Rzeczpospolita Polska,
a także obszar innych krajów.
2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność nieodpłatną, społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
§3
Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla
Miasta Stołecznego Warszawy za nr 4057.

§4
Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego,
osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy.
§4 a

Ustanawia się tytuł honorowy “członek honorowy Fundacji”. Przyznanie tytułu członka
honorowego Fundacjimoże nastąpić w uznaiu wybitnych zasług w działalności Fundacji, w
szcególności za wieloletnią nienaganną prace w organach Fundacji.
§5
Fundacja może połączyć się z innymi fundacjami o zbieżnych celach, pod warunkiem pełnego
zachowania jej celów określonych w akcie notarialnym ustanawiającym Fundacje oraz
w niniejszym statucie.

Cele i środki działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na;
1/ niesieniu wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz
opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu
Śląskim
2/
propagowaniu sportu i kultury wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powiatu
wodzisławskiego, w szczególności poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .w
zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i oświatowych a ponadto organizowaniu różnych
form rozrywki.
2. Działalność określona w pkt. 1 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji
zadań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także na rzecz ich rodziców lub opiekunów
faktycznych i prawnych.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na działalność
statutową, o której mowa pkt. 1 i 2.
§7
Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowe i organizacyjne wspieranie działalności
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim (
zwanego dalej Ośrodkiem ) w szczególności;
1. Finansowe i organizacyjne zabezpieczanie wyposażenia Ośrodka w sprzęt medyczny,
rehabilitacyjny, dydaktyczny, gospodarczo-socjalny i inny oraz jego bieżące unowocześnianie
i naprawy.
2. Organizacyjno-finansowe wspieranie bieżącej działalności Ośrodka.
3. Organizacyjno-finansowe wspieranie dokształcania kadry Ośrodka w kraju i za granicą.
4. Inspirowanie i finansowe wspieranie współdziałania Ośrodka z podobnymi placówkami
w kraju i za granicą.
5. Organizacyjno-finansowe wspieranie kolonii, obozów, wczasów oraz innych form wypoczynku
dla podopiecznych Ośrodka.
6. Udzielanie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, doraźnej pomocy dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wodzisławskiego..
7. Finansowanie publikacji i akcji promujących działalność statutową Ośrodka.

§8

Majątek Fundacji stanowią;
1.Fundusz założycielski w kwocie 300.000.000,00 zł ( słownie: trzysta milionów złotych )
wniesiony przez fundatorów,
Wkłady materialne wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, przystępujące do Fundacji po jej
zarejestrowaniu,
3. Nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację,
4/ Środki finansowe pochodzące z:
● odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
● dochodów z nieruchomosci i praw majątkowych,
● subwencji, darowizn,spadków i zapisów,
● zbiórek publicznych I z innych źródeł.
§9
Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji.
Służy on także – z wyłączeniem jak w treści niżej – na pokrycie kosztów jej utrzymania.
Subwencje (dotacje) darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów
statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel związany z działalnością
Fundacji na jaki one powinny być zużyte.
§ 10
Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§ 11
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji, wymagają dla swej ważności podpisania przez dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa zarządu..
Nabycie lub zbycie trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę
10.000,00 zł wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 12
W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku wszystkie pozostałe składniki tego
majątku mają być przeznaczone na rzecz Rady Miejskiej Miasta Wodzisławia Śląskiego
z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
§ 13
Władzami Fundacji są:
1/ Rada Nadzorcza,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
§ 14
pkt 1 Rada Nadzorcza liczy 6 członków. W skład Rady Nadzoczej wchodzą.
1/ Ksiądz Roman, Marcin Imiołczyk, Proboszcz Parafii-Rzymsko-Katolicjiej p.w Podwyższenia
Krzyża Świętego wWodzisławiu Śląskim- Zawadzie,

2/Ksiądz Adam, Piotr Zakrzewski, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego
Serca Maryi w Wodzisławiu Śląskim Kokoszycach,
3/ Ksiądz Janusz Jojko, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Marklowicach,
4/ Ksiądz Eugeniusz, Jan Króliczek, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej
Wszechpośredniczki Łask i Św.Antoniego w Wodzisławiu Śląskim Jedłowniku,
5/ Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
6/ Wacław Mandrysz, pełnomocnik Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Przewodniczący Rady
Nadzorczej Fundacji,
pkt 2 Przewodniczącym Rady Nadzorczej z mocy niniejszego statutu jest pełnomocnik Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, o ustanowieniu innych funkcji w Radzie Nadzorczej oraz o
zasadach wyboru na te funkcje decyduje sama Rada.
pkt 3 Przedstawicielem Miasta Wodzisławia Śląskiego w Radzie Nadzorczej Fundacji jest
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
pkt 4 Do zakresu działania i kompetencji Rady Nadzorczej należy,
- przyznanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, tytułu honorowego członka
honorowego Fundacji,
- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
- ustalenie statutu Fundacji i jego zmian,
- powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji,
- podejmowanie uchwał o przyjęciu lub odrzuceniu akcesu o przystąpieniu do Fundacji,
- zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
- podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją o zbieżnych celach oraz decyzji o
likwidacji Fundacji,
- ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
- uchwalanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zakresów czynności
członków tych organów.
§ 15

●
●
●
●

1. W skład Zarządu Fundacji liczącego 5-7członków wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pięć
członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może ustalić, że prezes i inni członkowie Zarządu, w zależności od potrzeb,
mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę na zasadach
powołania.
3. Do zadań Zarządu należy:
wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności;
bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi
przepisami prawa,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa lub innego upoważnionego przez prezesa
członka Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

O terminie i porządku obrad każdego posiedzenia Zarządu zawiadamia się przewodniczącego
Rady Nadzorczej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji.
5. Rada Nadzorcza w miejsce powołania Zarządu Fundacji, może powierzyć zarządzanie Fundacją
osobie fizycznej lub prawnej, w tym organowi samorządu terytorialnego lub gospodarczego, jeśli
wyrazi on zgodę na przyjęcie tego Zarządu. W tym wypadku unormowania statutu zawarte wyżej
w pkt. 1- 4 stosuje się odpowiednio.
§ 16
1. Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków jest organem kontrolnym Fundacji, odrębnym od
Zarządu Fundacji, nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
Na czele Komisji stoi przewodniczący wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
2/ Do zadań Komisji Rewizyjnej należy;
● kontrolowanie i ocenianie co najmniej jeden raz w ciągu półrocza całokształtu działalności
Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej,
● przedkładanie Radzie Nadzorczej I Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z
przeprowadzonymi kontrolami,
● składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w
sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji.
3/ Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub inny upoważniony przez
przewodniczącego członek Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w półroczu.
4/ Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być;
a/ członkowie zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowastwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
c/ osoby otrzymujące z tytułu pełnienia funkcji zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wynagrodzenia.
§ 17
1/ Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
uchwał o połączeniu lub likwidacji, albo zmiany jej statutu, które mogą być podjęte większością
dwóch trzecich głosów.
2/ Dla prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy
składu ich członków.
§ 18
1/ Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest
podporządkowane prezesowi Zarządu,
2/ Decyzję o utworzeniu Biura podejmuje Rada Nadzorcza, która określa także zasady jej działania
Likwidacja Fundacji
§ 19
1/ Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
2/ Stan likwidacji stwierdza Rada Nadzorcza, która jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.
3/ Likwidator dokonuje ustalenia majątku Fundacji (nieruchomości, rzeczy ruchome, środki
finansowe) i składa sprawozdanie Radzie Nadzorczej.
4/ Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie Fundatorom Fundacji.
5/ Fundatorzy Fundacji podejmują uchwałę o zakończeniu działalności Fundacji i sposobie
przekazania pozostałości mienia Fundacji na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.
6/ O likwidacji Fundacji, Rada Nadzorcza zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Rachunkowość Fundacji

§ 20
Księgowość Fundacji jest prowadzona według zasad określonych odpowiednimi obowiązującymi
przepisami.
§ 21
Zabrania się Fundacji :
1/ Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku od jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
2/ Przekazywania majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4/ Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 22
Statut ustanowiono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.12.1993 r. i uwzględnia zmiany
uchwalone na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach 29.03.1994 r, 17.10.1996 r., 14.02.1998 r.,
20.02.2003 r., 04.02.2004 r., 23.09.2004 r., 27.01.2011r., 14.03.2012 r. , 07.02.2013 r.,
04.03.2014r, 19.03.2015r, 10.03.2016r.i 02.04.2019r.

Wodzisław Śląski 02.04.2019r.
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Fundacji
Wacław Mandrysz

