STATUT FUNDACJI
"SAMARYTANIN"
tekst jednolity

§ 1.
Fundacja pod nazwą „SAMARYTANIN" zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez
Barbarę Niepsuj aktem notarialnym Rep. A Nr 12326/2000 w Kancelarii notariusz Zofii
Daleszyńskiej i notariusz Izabeli Najmrodzkiej Młodojewskiej Spółka Cywilna w Szczecinie.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin, ulica Rapackiego numer 6/21.
§ 4.
Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§ 5.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami kraju.
§ 6.
Celem Fundacji jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom z zespołem Friedreicha i podobnych z zaburzeniami
genetycznymi - ataksja i ich rodzinom i opiekunom.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania pomocy
osobom określonym w punkcie poprzedzającym.
3. Popularyzowanie problemu.
§ 7.
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
- pomoc w organizowaniu procesu leczenia,
- pomoc finansową i rzeczową w leczeniu,
- zbieranie funduszy, w tym także zakładanie subkont bankowych dla swoich
podopiecznych lub innych osób dotkniętych chorobą z zaburzeniami genetycznymi
- organizowanie spotkań z osobami dotkniętymi chorobą, ich rodzinami i opiekunami.
§ 8.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,- (jeden tysiąc złotych),
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 9.
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
- darowizn, spadków i zapisów,
- subwencji osób prawnych
2. Dochody Fundacji mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być
przeznaczone do podziału.
3. Dysponowanie majątkiem fundacji podlega zakazom i ograniczeniom przewidzianym w
art. 20 ust 7 ustawy z dnia 24.04.2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 10.
1. Organami Fundacji jest Zarząd i Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z jednej osoby powoływanej przez Fundatora.
3. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków powołanych przez Fundatora.
§11.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 12.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
§ 13.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadzór i kontrola nad statutową działalnością
Fundacji oraz kontrola realizacji programów działania Fundacji.
§ 14.
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez Fundatora w drodze
postanowienia.
§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr. 45 z 1991 roku, poz.203) oraz
ustawy z dnia 24.04.2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. Ust
Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

