STATUT
FUNDACJI CMENTARZA śYDOWSKIEGO PRZY
LOTNICZEJ WE WROCŁAWIU
Fundacja Cmentarza śydowskiego przy Lotniczej we Wrocławiu, zwana w dalszej części
statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatora Małgorzatę Frąckowiak aktem
notarialnym podpisanym dnia 30 października 2008 roku przed notariuszem Danutą Prus w
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu. Fundacja działa na podstawie:
- ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn.
zm.)
- niniejszego statutu.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1 Siedzibą Fundacji jest Naborów, gmina Brzeg Dolny, powiat wołowski, województwo
dolnośląskie.
§ 2 Fundacja działa na terenie Wrocławia, a dla realizacji celów edukacyjnych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 3 Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4 Fundacja moŜe uŜywać odpowiedników swej nazwy w językach obcych oraz własnego
znaku graficznego.

Rozdział 2. Cel Fundacji i formy jego realizowania
§ 1 Celem Fundacji jest opieka i renowacja zabytkowego cmentarza Ŝydowskiego przy ul.
Lotniczej 51 we Wrocławiu, zwanego dalej „Cmentarzem”, ochrona kompleksu parkowego
na Cmentarzu oraz działalność oświatowa w zakresie promocji historii, kultury i religii
Ŝydowskiej oraz tolerancji.
§ 2 Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) ponowne ustawianie, naprawę i konserwację pomników nagrobnych na Cmentarzu,
b) konserwację zieleni i usuwanie jej zbędnych elementów z terenu Cmentarza,
c) szerzenie wiedzy o Cmentarzu,
d) wspieranie programów edukacyjnych dotyczących Cmentarza,
e) rewitalizację ogrodzenia cmentarnego,
f) restaurację budynków cmentarnych,
g) zapewnienie systemu ochrony Cmentarza.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji
§ 1 Majątek Fundacji stanowi fundusz załoŜycielski w kwocie 500 zł oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.

§ 2 Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów z majątku Fundacji,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek bankowych.

Rozdział 4. Organy Fundacji i reprezentacja
§ 1 Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. Fundator Fundacji wchodzi w
skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Fundator moŜe
przekazać tę kompetencję członkom Zarządu. Wówczas członkowie Zarządu są wybierani w
głosowaniu tajnym w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
4. Członka Zarządu moŜna dokooptować w czasie trwania kadencji Zarządu na wniosek
Fundatora i przy jednomyślnej zgodzie członków Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu moŜna pełnić przez więcej niŜ
jedną kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek złoŜenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
7. Do kompetencji Zarządu naleŜy między innymi:
a) wyznaczanie głównych kierunków działań Fundacji,
b) kierowanie bieŜącą działalności Fundacji,
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f) sporządzanie planów pracy,
g) sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
h) zatrudnianie pracowników,
i) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji ,
j) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku
zlikwidowanej Fundacji.
8. Spotkania Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Mogą one się odbywać z
wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes,
powiadamiając o tym wszystkich członków Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą
uchwał zwykłą większością głosów; przy równym rozłoŜeniu głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
9. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Fundator, o ile nie przekaŜe tej kompetencji innej osobie.
§2 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać moŜe kaŜdy
członek Zarządu samodzielnie.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§1 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§2 Zmiana statutu nie moŜe powodować zmian celów Fundacji.

