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STATUT FUNDACJI  
IDEALNA GMINA 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Fundacja  pod nazw� "IDEALNA GMINA", zwana dalej: Fundacja ustanowiona przez:  
 
• Małgorzat� Kramarz,  
• Piotra Topi�skiego, 
• Jacka W�sierskiego, 
• Gra�yn� Jankowsk�  
• Ryszarda Kami�skiego 
 
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporz�dzonym w Kancelarii Notarialnej Warszawie 
przy ul. Gałczy�skiego 4 przed asesorem notarialnym Sławomirem Strojnym – zast�pca notariusza 
Marka Bartnickiego, w dniu 30 01 1997 r. (Repertorium 837/97) działa na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U 46/1991, poz. 203) oraz postanowie� niniejszego 
statutu. 
 

§ 2. 
 
1. Fundacja posiada osobowo�� prawn�. 
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony. 
3. Siedzib� Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
  

§ 3. 
 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
2. Dla wła�ciwego realizowania swojego celu Fundacja mo�e prowadzi� działalno�� poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 4. 
 
Ministrem wła�ciwym ze wzgl�du na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa. 
 

§ 5. 
 
Dla realizacji swojego celu Fundacja mo�e tworzy� oddziały i filie. 

 
§ 6. 

 
Fundacja u�ywa piecz�ci z napisem wskazuj�cym na jej nazw� i siedzib�. 
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§ 7. 
 

Fundacja mo�e przyznawa� nagrody i wyró�nienia osobom zasłu�onym dla celu obranego przez 
Fundacj� lub dla samej Fundacji. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CEL i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 8. 
Celem Fundacji jest wspieranie: 

- działa� słu��cych aktywizacji gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich,  

- ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionów, 
- rozwijanie mi�dzysektorowej współpracy partnerskiej na rzecz zrównowa�onego 

rozwoju obszarów wiejskich. 
§ 9. 

 
Fundacja realizuje swój cel poprzez: 
a) organizowanie i finansowanie prowadzenia banków informacji o regionach wiejskich, 

zawieraj�cych dane z zakresu oferty usługowej, działalno�ci produkcyjnej, mo�liwo�ci i potrzeb 
kadrowych oraz surowcowych a tak�e infrastruktury i potencjału gospodarczego tych obszarów. 

b) Organizowanie i finansowanie kiermaszy, wystaw i targów umo�liwiaj�cych: 
– prezentacje oferty usługowej oraz produktów wytworzonych przez podmioty gospodarcze 

działaj�ce na obszarach wiejskich, 
– prezentacje nowoczesnych technologii maj�cych zastosowanie na obszarach wiejskich; 

c) organizowanie i sponsorowanie konkursów; 
– na najlepiej zorganizowan� i rozwini�t� gospodarczo gmin� wiejsk�, 
– na najlepsz� firm� usługow� działaj�ca na obszarze wiejskim, 
– na najlepszy produkt wytworzony przez podmiot gospodarczy działaj�cy na obszarze wiejskim; 

d) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkole� i warsztatów słu��cych: 
– zainteresowaniu regionów, gmin i innych o�rodków wiejskich uczestnictwem w realizacji 

programów rozwoju obszarów wiejskich – popieranych przez Fundacje, 
– wymianie do�wiadcze� w zakresie sposobów i metod aktywizacji gospodarczej o�rodków 

wiejskich, 
– promocji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych maj�cych zastosowanie w o�rodkach 

wiejskich, 
– popularyzacji grupowych form przedsi�biorczo�ci, 

e) finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród, i dotacji osobom fizycznym i prawnym 
opracowuj�cym i uczestnicz�cym w programach rozwoju przedsi�biorczo�ci na wsi – popieranych 
przez Fundacj�; 

f) finansowanie pozycji wydawniczych słu��cych prezentacji: 
- oferty usługowej i produkcyjnej oraz mo�liwo�ci gospodarczych obszarów wiejskich, 
- programów aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich; 

g ) współprac� z instytucjami działaj�cymi w zakresie obj�tym celem Fundacji; 
h)prowadzenie działa� w zakresie ochrony �rodowiska przyrodniczego, kulturowego, zrównowa�onego 
rozwoju wsi, turystyki i małej przedsi�biorczo�ci; 
i) wspieranie osób wykluczonych oraz osób ze �rodowisk marginalizowanych; 
j) wspieranie ró�nych form kształcenia ustawicznego; 
k) aktywizacj� zawodow� i społeczn� kobiet. 
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§10. 

Dla osi�gni�cia swojego celu Fundacja mo�e wspiera� osoby fizyczne oraz inne osoby prawne, których 
działalno�� jest zbie�na z celem Fundacji. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

MAJ�TEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 11. 
 
1. Maj�tek Fundacji stanowi fundusz zało�ycielski w kwocie pieni��nej 1 100 zł (słownie: jeden 

tysi�c sto złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 
 

§ 12. 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowi�zania całym swoim maj�tkiem. 
 
 

§ 13. 
 
Dochody Fundacji pochodz� z: 
 
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) subwencji osób prawnych, 
c) dochodów z maj�tku nieruchomego i ruchomego, 
d) dochodów ze zbiórek publicznych, 
e) odsetek bankowych od wkładów pieni��nych.  

 
§ 14. 

 
Dochody pochodz�ce z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mog� by� u�yte na realizacj� 
wszystkich działa� statutowych Fundacji, je�eli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 
§ 15. 

 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarz�d składa o�wiadczenie o przyj�ciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego o�wiadczenia jest 
oczywiste, �e stan czynny spadku znacznie przewy�sza długi spadkowe. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

ORGANY FUNDACJI  
 

§ 16 
 

Organami Fundacji s�  
 
 1.   Rada Fundacji zwana dalej „Rad�”,  
 2.   Zarz�d Fundacji zwany dalej „Zarz�dem”. 
 

§ 17. 
 

1. Rada Fundacji składa si� od 3 do 21 członków. Pierwszy skład Rady powołaj� Fundatorzy. 
2. Rada wybiera spo�ród swoich członków Przewodnicz�cego Rady. 
3. Przewodnicz�cy Rady reprezentuje Rade na zewn�trz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz 

przewodniczy posiedzeniom Rady. 
4. Członkowie Rady Fundacji  nie mog� by� członkami Zarz�du. 
 

§ 18 
 

1. Rada mo�e podj�� uchwał� o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które: 
a) dokonały znacznego przysporzenia maj�tkowego na rzecz Fundacji, 
b) swoja działalno�ci� przysporz� Fundacji znacznych korzy�ci. 
 

2. Osob� prawna przyj�ta w skład Rady na mocy uchwały o której mowa w ust. 1 reprezentuje w 
Radzie jeden przedstawiciel. 

3. Decyzja Rady w przedmiocie okre�lonym w ust. 1 zapada wi�kszo�ci� 2/3 głosów w obecno�ci 
co najmniej połowy członków Rady. 

 
§ 19. 

 
1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Rad� b�d� z chwila �mierci członka Rady. 
2. Odwołanie członka Rady nast�puje w szczególno�ci w przypadku: 
a) zło�enia – skierowanej na r�ce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady 
b) istotnego naruszenia postanowie� statutu 
c) niepełnienia obowi�zku członka Rady przez okres dłu�szy ni� rok. 
 
3. Uchwała Rady o której mowa w ust.2 zapada wi�kszo�ci� 2/3 głosów przy obecno�ci co najmniej 

połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwał� nie bierze udziału członek Rady, którego 
uchwała dotyczy.  

 
§ 20. 

 
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywaj� si� co najmniej dwa razy w roku, 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodnicz�cy Rady z własnej inicjatywy, b�d� na wniosek Zarz�du 

lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodnicz�cemu Rady na pi�mie. 
3. O terminie i porz�dku posiedzenia Rady Przewodnicz�cy zawiadamia pozostałych członków Rady 

co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem. 
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4. W razie niemo�no�ci pełnienia przez Przewodnicz�cego Rady obowi�zków, jego funkcje pełni inny 
członek Rady przez niego upowa�niony. W sytuacji gdy brak jest takiego upowa�nienia, obowi�zki 
Przewodnicz�cego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Rad�. 

 
§ 21. 

 
Regulamin pracy Rady uchwala Rada Fundacji 

 
§ 22. 

 
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Ka�dy członek Rady ma jeden głos. 
3. Z zastrze�eniem wyj�tków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� 

głosów w obecno�ci co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodnicz�cego Rady. 

§ 23. 
 
Do udziału w posiedzeniach Rady mog� by� zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem 
doradczym 
 

§ 24. 
 
Członkowie Rady nie pobieraj� wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mog� jednak domaga� si� 
zwrotu poniesionych wydatków zwi�zanych z ta działalno�ci� pod warunkiem ich wcze�niejszego 
uzgodnienia z Zarz�dem Fundacji. 
 

§ 25 
 
Do kompetencji Rady nale�y: 
 
a) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub poł�czenia z inna fundacj�. 
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, 
c) ustalanie zasad i wysoko�ci wynagrodzenia członków Zarz�du, 
d) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 
e) zatwierdzanie programów działania Fundacji, 
f) uchwalanie regulaminu pracy Zarz�du, 
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalno�ci Zarz�du oraz udzielania mu 

absolutorium, 
h) wyst�powanie z wnioskami dotycz�cymi działalno�ci Fundacji, 
i) wyra�anie opinii w sprawach przedło�onych przez Zarz�d, 
j) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji, 
k) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda� finansowych za poprzedni rok obrotowy. 

 
§ 26. 

 
Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonuj� Fundatorzy, 

§ 27. 
 
Zarz�d składa si� z dwóch do pi�ciu członków – w tym Prezesa Zarz�du – powoływanych na czas 
nieoznaczony przez Rad� 
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§ 28. 

 
1. Członkostwo w Zarz�dzie ustaje z dniem odwołania przez Rad� b�d� z dniem �mierci członka 

Zarz�du. 
 
2. Odwołanie członka Zarz�du przez Rad� nast�puje w przypadku; 
a) Zło�enia na r�ce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarz�du z udziału w pracach Rady, 
b) Niepełnienia obowi�zków członka Zarz�du przez okres dłu�szy ni� sze�� miesi�cy, 
c) Istotnego naruszenia postanowie� statutu Fundacji. 
 
3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarz�du zapada wi�kszo�ci� 2/3 głosów w 

obecno�ci co najmniej 2/3 członków Rady. Dla jej wa�no�ci wymagane jest ponadto, by za jej 
podj�ciem głosowali ci Fundatorzy, którzy jednocze�nie s� członkami Rady Fundacji. 

 
§ 29. 

 
1. Zarz�d kieruje działalno�ci� Fundacji i reprezentuje j� na zewn�trz. 
2. Zarz�d działa według regulaminu uchwalonego przez Rad�. 
3. Prezes Zarz�du jest kierownikiem Fundacji 
 

§ 30. 
 
Zarz�d 
a) uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, 
b) sporz�dza coroczne sprawozdanie z działalno�ci Fundacji i przedkłada je Radzie, 
c) sprawuje zarz�d maj�tkiem Fundacji, 
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
e) ustala wielko�� zatrudnienia i zasady wynagradzania oraz wysoko�� �rodków na wynagrodzenia dla 

pracowników Fundacji. 
 

§ 31. 
 
1. Zarz�d podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Zarz�du zapadaj� zwykła wi�kszo�ci� głosów, w obecno�ci co najmniej połowy jego 

członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarz�du. 
 

§ 32. 
 
1. Członkowie Zarz�du mog� pozostawa� z Fundacja w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenie członków Zarz�du okre�la uchwał� Rada. 
 

§ 33. 
 
Do składania o�wiadcze� woli w imieniu Fundacji upowa�niony jest Prezes Zarz�du  samodzielnie lub 
dwóch członków Zarz�du ł�cznie. 

§ 34. 
 
1. Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� w miar� potrzeb, nie rzadziej jednak ni� raz na trzy miesi�ce. 
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2. Posiedzenia Zarz�du zwołuje Prezes Zarz�du z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 
lub innego członka Zarz�du. 

3. terminie i porz�dku posiedzenia Zarz�du Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarz�du i Rad� 
co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem, poczt� lub w postaci elektronicznej. 

4. W razie niemo�no�ci wypełnienia przez Prezesa Zarz�du obowi�zku okre�lonego w ust 3 
zawiadomienia dokonuje inny członek Zwi�zku upowa�niony przez Prezesa Zarz�du. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
 

POSTANOWIENIA KO�COWE 
 

§ 35. 
 
Zmiana statutu nie mo�e dotyczy� istotnych zmian celu Fundacji. 
 

§ 36. 
 
1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja mo�e poł�czy� si� z inn� fundacj�.  
2. Poł�czenie nie mo�e nast�pi� je�eli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzje o poł�czeniu podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarz�du poprzez uchwał� podj�t� 

wi�kszo�ci� 2/3 głosów w obecno�ci co najmniej połowy członków Rady. 
 

§ 37. 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osi�gni�cia celu dla którego została ustanowiona lub wobec 

wyczerpania si� jej �rodków finansowych i maj�tku. 
2. Maj�tek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany 

instytucjom – wskazanym przez Zarz�d – których działalno�� jest zbie�na z celem Fundacji. 
 

§ 38 
 
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarz�du poprzez uchwał� podj�t� 
wi�kszo�ci� 2/3 głosów w obecno�ci co najmniej połowy członków Rady. 
 

§ 39. 
 
Fundacja składa Ministrowi Rolnictwa corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalno�ci 
za rok ubiegły. 

 
§ 40. 

 
Statut wchodzi w �ycie z dniem zarejestrowania Fundacji przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy. 
 
 


