STATUT FUNDACJI
POMOCY DZIECIOM CIĘŻKO CHORYM I POTRZEBUJĄCYM
„Siła uśmiechu”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja pomocy dzieciom ciężko chorym i potrzebującym „Siła uśmiechu”. Fundacja może używać nazwy
skróconej.
2. Fundacja została ustanowiona przez Iwo Tarkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza –
Mariusza Artura Muc w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski,
Mariusz Artur Muc spółka cywilna we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 7a II p., dnia 5 maja 2010 r.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§4
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności dobroczynno-opiekuńczej w zakresie pomocy dzieciom potrzebującym, chorym i umierającym oraz ich rodzinom, a także rodzinom pozostającym w żałobie po
stracie dziecka.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) otaczanie opieką dzieci potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
2) spełnianie marzeń dzieci objętych opieką Fundacji,
3) organizowanie zajęć oraz kursów o charakterze edukacyjnym i re-

kreacyjnym dla podopiecznych,
4) organizowanie imprez oraz spotkań dobroczynnych i okolicznościowych,
5) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci,
6) organizowanie zbiórek żywności i rzeczy dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
7) organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z Fundacją,
8) pomoc i wsparcie rodzin w żałobie.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność
innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Rozdzial III. Majątek i dochody Fundacji
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden
tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§7
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych,
2) subwencji, dotacji, grantów,
3) ze zbiórek i imprez publicznych,
4) majątku ruchomego i nieruchomego,
5) odsetek bankowych, papierów wartościowych, dalszych świadczeń
fundatora,
6) sponsoringu na rzecz fundacji od osób fizycznych i prawnych.
2. Całość dochodów jest przeznaczana na działalność statutową Fundacji.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§8
Organem reprezentującym oraz kierującym działaniami Fundacji jest
Zarząd Fundacji.
§9

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej,
c) śmierci.
4. Członek Zarządu może zostać odwołany przed upływem kadencji
decyzją Fundatora.
§ 10
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) zarządzanie majątkiem fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
§ 11
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą wiekszością głosów. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 12
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes oraz Członek Zarządu łącznie.
§ 13
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swojej
funkcji. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania się jej środków finansowych.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, organizacjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

