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Białystok, 20.08.2012 r. 

 

 

STATUT 

Fundacji o nazwie „Kotkowo” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 Fundacja nosi nazwę „Kotkowo” i ustanowiona została aktem notarialnym rep. A nr 

10080/2009 z dnia 13.10.2009, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotra Sebastiana 

Lussy w Białymstoku, przy ul. Legionowej 14/16. Fundacja „Kotkowo” działa na podstawie 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1991 roku o fundacjach (Dz. U. nr z 1991 r nr 46 poz. 203) oraz po-

stanowień niniejszego statutu i zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicz-

nego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r nr 93 poz. 873 z późn. zm.). 

§ 2. 

Siedzibą fundacji jest Białystok. 

§ 3. 

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów 

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony. 

II. Cele, środki i zasady działania 

§ 5. 

Celem Fundacji jest:  

1. Niesienie pomocy kotom, w szczególności kotom wolno żyjącym. 

2. Szerzenie oświaty, szacunku i kultury wobec zwierząt ze szczególnym 

uwzględnieniem kotów.  
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§ 6. 

Fundacja realizuje cele przez:  

1. leczenie i sterylizację kotów wolno żyjących,  

2. ograniczanie populacji kotów wolno żyjących poprzez organizację ich odłowu 

w celu sterylizacji oraz adopcji, 

3. organizację adopcji kotów, pomoc w ich leczeniu, oswajaniu oraz zabiegach 

weterynaryjnych, 

4. pomoc w znajdowaniu karmicieli, stałych i tymczasowych opiekunów kotów, 

oraz miejsc, w których koty wolno żyjące będą miały schronienie, 

5. udzielanie pomocy osobom sprawującym opiekę nad kotami wolno żyjącymi, 

6. wsparcie budowy schronień dla kotów wolno żyjących, 

7. organizowanie spotkań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach oraz innych 

placówkach kulturalno-oświatowych, 

8. współpracę z lecznicami weterynaryjnymi oraz osobami fizycznymi lub praw-

nymi zajmującymi się leczeniem zwierząt, 

9. współpracę z innymi organizacjami działającymi w zakresie celów Fundacji, 

10. organizowanie i przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych z przezna-

czeniem na opiekę i pomoc dla kotów, 

11. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych w celu uzyskania środków fi-

nansowych na działalność statutową.  

§ 7. 

Fundacja dla celów statutowych może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towa-

rzystwami i fundacjami w kraju i za granicą.  

§ 8. 

Fundacja może posiadać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.  

III. Majątek fundacji 

§ 9. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,- (dwa tysiące) złotych, 

przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz składniki nabyte w trakcie 

działania Fundacji. 
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§ 10. 

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z: 

1. darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń 

majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby 

fizyczne i prawne, 

2. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw, 

3. wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji organizowanych przez Fundację 

lub na jej rzecz, 

4. funduszy finansowych Unii Europejskiej, 

§ 11. 

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat lub w papierach 

wartościowych. 

§ 12. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących 

osoby prawne. 

IV. Organy Fundacji 

§ 13. 

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 

§ 14. 

Radę Fundacji tworzy od trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora.  

§ 15. 

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych. 

§ 16. 

Do Rady Fundacji należy: 

1. Wytępowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji 

2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd 

3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu 

4. Nadzorowanie bieżące działań Zarządu 
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§ 17. 

Zarząd fundacji składa się z jednej do trzech osób. 

1. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

2. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady 

wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia ustala Rada Fundacji. 

§ 18. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Za-

rządu działających łącznie. 

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać pełnomoc-

ników działających w granicach udzielonego umocowania. 

§ 19. 

Zarząd Fundacji obowiązany jest zarządzać majątkiem Fundacji oraz spełniać swoje obowiąz-

ki ze starannością wynikającą z dobrych obyczajów i zasad uczciwego obrotu przy ścisłym 

przestrzeganiu prawa i postanowień statutu. 

V. Organ Nadzorczy 

§ 20. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister odpowiedzialny do spraw rolnictwa. 

VI. Zmiana Statutu 

§ 21. 

Zmiana statutu Fundacji, w tym celów w nim określonych może nastąpić uchwałą Fundatora. 

VII. Likwidacja Fundacji 

§ 22. 

1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych Ustawą o fundacjach. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. 

3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora. 

§ 23. 

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
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1. Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

2. Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swoich 

wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia, 

3. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,  

4. Sporządzenie planu likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań, 

5. Ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fun-

dacji, 

6. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreśle-

nie Fundacji z rejestru, 

7. Przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

§ 24. 

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele toż-

same z celami Fundacji. 

VIII. Połączenie z inną fundacją 

§ 25. 

Fundacja, na wniosek Fundatora, może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach sta-

tutowych. Połączenie Fundacji możliwe jest pod warunkiem, że nowa Fundacja powstała w 

wyniku połączenia będzie zobowiązana realizować wszystkie cele statutowe Fundacji „Kot-

kowo”. 

IX. Inne postanowienia 

§ 26. 

Niedozwolone jest: 

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy po-

zostają w związku małżeńskim albo w 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. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt. 1. 

3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt. 1.  

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą osoby wymienione w pkt. 1.  

Białystok, dn. 20.08.2012 r.      FUNDATOR 


