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STATUT „FUNDACJI MIASTO" 

Preambula 

Nawiązując do misji statutowej Związku Mast Polskich, którą jest wspieranie idei samorządu 
terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast 
polskich, Zarząd Związku Miast Polskich powołuje fundację, która wspiera Związek w 
realizowaniu tej misji. 

ROZDZIALI 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Statut reguluje działanie fundacji pod nazwą „Fundacja Miasto". 

 

Dr KRYSTIAN ZIEMSKI &PARTNER$ 

02. 02. 2022 

2. Fundacja zostaje ustanowiona przez stowarzyszenie Związek Miast Polskich, aktem 

notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Tarnowie przy ul. 

Sowińskiego 18, pod numerem repertorium A 5990/2021, z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

roku, przez notariusza Andrzeja Hałasa, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym 

w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 8, pod numerem 

repertorium A 326/2022, z dnia 28 stycznia 2022 roku, przez notariusza Krzysztofa 

Dykacza. 

§ 2. 

Fundacja działa na podstawie Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2167). 

§ 3. 

Współpraca między organami Fundacji opiera się na wzajemnym zaufaniu, 

przejrzystości i podziale kompetencji przewidzianym w Statucie. 

§ 4. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

§ 5. 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, kluby, biura, przedstawicielstwa oraz 

inne stałe i czasowe placówki terenowe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 6. 

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

2. Nadzór nad działalnością sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

ROZDZIAŁ II 

Cel, zasady oraz formy i zakres działania Fundacji 

§ 7. 

1. Fundacja wspiera jednostki samorządu terytorialnego, realizując cele umacniania idei 

samorządu terytorialnego oraz dążenia do gospodarczego i społeczno-ku 
I 
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rozwoju miast polskich oraz innych wspólnot samorządowych w ramach działalności 

naukowej, naukowo-technicznej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, ochrony 

środowiska i dobroczynności. Realizując powyższy cel Fundacja wspiera również 

Fundatora oraz jego członków. 

2. Realizując swój cel Fundacja wspomaga: 

1) działalność Związku Miast Polskich na rzecz miast, 

2) miasta oraz inne jednostki samorządowe w zarządzaniu ich rozwojem oraz ich 

działalność na rzecz mieszkańców, 

3) umacnianie i rozwój samorządności terytorialnej, zwłaszcza miejskiej, w Polsce, 

4) organizacje wspierające rozwój samorządu terytorialnego oraz ideę 

samorządności, 

5) rozwój polityki miejskiej w Polsce. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą bezpośredniej 

realizacji jej celów, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczać na wskazane 

cele statutowe. 

4. Zapis niniejszego paragrafu nie podlega zmianom. 

§ 8. 

1. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów realizuje poprzez: 

1) sponsorowanie: 

a. badań, analiz, ekspertyz i consultingu dla członków Związku Miast Polskich, 

ich obszarów funkcjonalnych i regionów; 

b. szkoleń i działalności wydawniczej, związanej z rolą miasta w kulturze i 

cywilizacji. 

2) organizowanie: 

a. konferencji przedstawicieli miast polskich i zagranicznych; 

b. spotkań członków władz miejskich; 

c. seminariów, konwersatoriów i paneli, poświęconych problematyce miejskiej; 

d. innych działań na rzecz polskich miast. 

3) zapewnienie utrzymania: 

a. narzędzi umożliwiających monitorowanie rozwoju miast i świadczenie dla 

nich usług, 

b. infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych narzędzi, 

4) prowadzenie działań na rzecz rozwoju narzędzi i infrastruktury, o których mowa 

w pkt 1, 

5) prowadzenie monitorowania rozwoju miast w celu identyfikacji problemów i 

potrzeb miast w tym zakresie, 

6) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej na rzecz 

wzrostu kompetencji pracowników urzędów i jednostek miejski w ich 

funkcjonowaniu dla mieszkańców miast, 
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7) wspieranie przedsięwzięć Fundatora, służących gospodarczemu i społecznemu 

rozwojowi miast, 

8) udział w działaniach innych osób fizycznych i prawnych, których cele są zbieżne 

z celami Fundacji, oraz wspierać takie działania. 

2. Fundacja może przedsięwziąć także inne działania, które uzna za potrzebne do 

osiągnięcia celów Fundacji, określonych w § 7 ust. 1. 

§ 9. 

1. Zabrania się: 

I) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do Fundatora, darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, 

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związ.ani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi", 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, darczyńców, członków 

organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach wykorzystywania majątku na rzecz 

darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

3) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą darczyńcy, 

członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

innych niż w stosunku doosób trzecich lubpo cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 10 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

I) 58 -Działalność wydawnicza; 

2) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana; 

3) 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji; 

4) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; 

5) 72- Badania naukowe i prace rozwojowe; 

6) 73- Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; 

7) 74.90.Z-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

8) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 

9) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

prac chronionych prawem autorskim; 
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10) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagaJącą; 

11) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

12) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 

13) 85.59.B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

ROZDZIAŁ III 

Organy Fundacii 

Postanowienia ogólne 

§11. 

1. Organami zarządzającymi Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd), 

2) Rada Fundacji (dalej: Rada). 

2. Organem opiniodawczo-doradczym Fundacji jest Rada Programowa. 

§ 12. 

1. Członkostwa w różnych organach Fundacji nie można ze sobą łączyć. 

2. Osoba mająca wejść w skład organu Fundacji musi wyrazić na to zgodę. Może ona 

zostać wyrażona zarówno przed jak i po powołaniu do składu danego organu Fundacji. 

3. Pierwszych piastunów wszystkich organów Fundacji powołuje Fundator. 

§ 13. 

1. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

2. W przypadku skazania członka organu Fundacji prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe w trakcie pełnienia funkcji członka organu Fundacji, powołanie do organu 

Fundacji wygasa z dniem uprawomocnienia się takiego wyroku. 

Zarząd 

§ 14. 

1. Zarząd składa się od jednej (1) do trzech (3) osób. 

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada na czas nieokreślony. 

3. Prezes Zarządu oraz poszczególni Członkowie Zarządu mogą zostać w każdym 

czasie odwołani przez Radę. 

4. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, do 

reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z drugim 

członkiem Zarządu. 

§ 15. 



 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz jako organ wykonaw 

czy. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych 

organów Fundacji. 

2. Zarząd co roku przedkłada Radzie sprawozdanie ze swej działalności oraz 

z działalności Fundacji. 

3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 

4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu 

sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Sprawami 

zwykłego zarządu są sprawy, których jednostkowa wartość nie przekracza 

10.000,00 zł. 

5. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, choćby jeden 

z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli 

sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest 

uprzednia uchwała Zarządu. 

§ 16. 

1. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz Statutu, uchwały 

Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów członków Zarządu 

obecnych na danym jego posiedzeniu bez względu na liczbę obecnych członków 

Zarządu. 

3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

§ 17. 

1. Zarząd działa na posiedzeniach, które zwołuje Prezes Zarządu lub Rada. 

2. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje także na wniosek Zarządu Fundatora. 

3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać zawiadomieni wszyscy jego członkowie. 

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych 

pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Posiedzenia. Za 

miast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienie może być wysłane człon 

kowi Zarządu na 7 dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio 

wyraził na to zgodę i podał adres e-mail, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

Zgoda może zostać udzielona w sposób ogólny, dotyczący wszystkich przyszłych 

posiedzeń. 

5. Do zawiadomienia załącza się porządek obrad posiedzenia. W sprawach nieobjętych 

porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Zarządu 

są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu wobec powzięcia 

uchwały. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji, chyba że wszyscy członkowie 

Zarządu wyrażą zgodę na jego odbycie w innym miejscu i trybie. 7 
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7. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z jednoczesnym przekazem 

obrazu i dźwięku. 

§ 18. 

Posiedzenie Zarządu może się odbyć także bez formalnego zwoływania w przypadku, gdy 

obecni są wszyscy członkowie Zarządu i wyrażą na to zgodę. 

§ 19. 

1. Uchwała Zarządu może zostać również podjęta poza posiedzeniem przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę 

na głosowanie w takiej formie. Zgoda powinna zostać wyrażona najpóźniej w chwili 

wykonania prawa głosu przez członka Zarządu. 

2. Zarząd może podejmować uchwały również w inny sposób określony przepisami 

bezwzględnie obowiązującymi. 

§ 20. 

I. Z posiedzenia Zarządu spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni 

na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokolant. 

2. W przypadku uchwał podjętych poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, protokół sporz.ądza i podpisuje przewodnicz.ący Zarządu, 

zabezpieczając dowody świadczące o wyrażeniu zgody i sposobie wykonania prawa 

głosu przez każdego z członków Zarządu. 

§ 21. 

I. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone 

osoby z głosem doradczym, a w posiedzeniu zwołanym w trybie określonym 

w § 17 p.2 także przedstawiciele Zarządu Fundatora jako obserwatorzy. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w 

kwartale. 

§ 22. 

1. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji. Udzielenie 

pełnomocnictwa stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. 

2. W przypadku gdy fundacja będzie podlegała wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS 

Zarząd może udzielić prokury w rozumieniu art. 1091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn.zm.). 

3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy z członków zarządu samodzielnie. 

4. Zarząd określa rodzaj pełnomocnictwa, w tym rodzaj udzielanej prokury oraz 

może wskazać wynagrodzenie pełnomocnika lub prokurenta. 

§ 23. 

W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu lub jego 

osób bliskich,  członek  Zarządu powinien ujawnić tą sprzeczność  in e esów 1 
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wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, co podlega zaznaczeniu w 

protokole. 

§ 24. 

1. Członek Zarządu może otrzymać wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Zarządzie. 

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada. 

3. W umowach z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany 

przez Radę, którym może być także inny z członków Zarządu. 

§ 25. 

1. Zarząd może ustanowić we własnym zakresie swój regulamin pracy, który podlega 

zatwierdzeniu przez Radę. 

2. Zarząd nie może dokonywać zmiany postanowień regulaminu w zakresie, w jakim 

zostały one wprowadzone przez Radę. 

Rada Fundacji 

§ 26. 

1. Rada jest kolegialnym organem stanowiącym, nadzorczym i kontrolnym Fundacji. 

2. Członkowie Rady nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podleg 

łości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu. 

§ 27. 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator na okres pięcioletniej kadencji. 

Fundator jest reprezentowany przez Zarząd Związku Miast Polskich (dalej: 

Zarząd Fundatora). W razie przedwczesnego wygaśnięcia mandatu członka 

Rady możliwe jest powołanie innego członka Rady na okres do końca kadencji 

przewidzianej dla poprzednika. 

2. Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i maksymalnie 

pięciu pozostałych członków. O liczebności składu Rady decyduje Zarząd Fundatora. 

3. Pierwsza kadencja członków Rady kończy się trzy miesiące po wyborze Zarządu 

Fundatora na kolejną kadencję organów samorządu terytorialnego rozpoczętą po 

ustanowieniu Fundacji. 

4. Zarząd Fundatora wybiera członków Rady, uwzględniając kompetencje w zakresie 

prawa i finansów oraz zarządzania w obszarze rozwoju miast, konieczne do wyko 

nywania zadań przez Radę. 

5. Zarząd Fundatora może odwołać członków Rady w trakcie kadencji. 

6. Po upływie kadencji członkowie Rady zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki 

do momentu wyboru nowego składu Rady. 

§ 28. 

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady są podejmowane bezwzględną większością głosów w 

ponad połowy członków Rady. 

obe 
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3. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. 

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady. 

§ 29. 

1. Do kompetencji Rady należy: 

1) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, 

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, 

3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, 

4) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji i udzielanie 

absolutorium jego członkom, 

5) podejmowanie uchwał dotyczących rocznego budżetu Fundacji, 

6) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Fundacji, 

7) dokonywanie zmian w Statucie, z wyjątkiem § 7, 

8) opiniowanie wszelkich spraw na wniosek Zarządu, bądź któregoś z jego członków, 

9) wyrażanie zgody w sprawach: 

a) zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 50 OOO zł, 

b) nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, 

c) umorzenia wierzytelności Fundacji w wysokości powyżej 10 OOO zł. 

2. Członkowie Rady mają dostęp do wszelkich dokumentów Fundacji. 

3. Tryb pracy Rady określony jest w Regulaminie przyjętym przez Zarząd Radę 

po zaopiniowaniu przez Zarząd Fundatora. 

4. Uprawnienia przyznane Radzie nie naruszają kompetencji Zarządu do kierowania 

działalnością Fundacji oraz reprezentowania Fundacji na zewnątrz; w 

szczególności dokonanie przez Zarząd czynności bez uzyskania zgody Rady nie 

ma wpływu na ich ważność. 

§ 30. 

1. Pracami  Rady kieruje jej  Przewodniczący,  który zwołuje posiedzenia i im 

przewodniczy. 

2. Przewodniczący Rady zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy, na wniosek 

co najmniej trzech członków Rady, Zarządu albo Zarządu Fundatora. 

3. Posiedzenia odbywające się na wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinno odbyć 

się w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Do zawiadamiania 

członków Rady, miejsca odbywania posiedzeń oraz uczestniczenia w 

posiedzeniach stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 3-7. 

§ 31. 

Posiedzenie Rady może się odbyć także bez formalnego zwoływania w przypadku, gdy 

obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą na to zgodę. 

§ 32. 

1. Uchwała Rady może zostać również podjęta poza posiedzeniem, przy wyko , staniu 

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Rady  azili zgodę 
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na głosowanie w takiej formie. Zgoda powinna zostać wyrażona najpóźniej w chwili 

wykonania prawa głosu. 

2. Rada może podejmować uchwały również w inny sposób określony przepisami 

bezwzględnie obowiązującymi. 
 

§ 33. 

1. Z posiedzenia Rady spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie Rady oraz protokolant. 

2. W przypadku uchwał podjętych poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, protokół sporządza i podpisuje Przewodniczący Rady, 

zabezpieczając dowody świadczące o wyrażeniu zgody i sposobie wykonania prawa 

głosu przez każdego z członków Rady. 

§ 34. 

1. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone 

osoby z głosem doradczym. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

§ 35. 

W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Rady, jego współ 

małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek Rady powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzy 

mać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego 

w protokole z posiedzenia. 

§ 36. 

1. Członek Rady może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasad 

nionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne mie 

sięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

2. Zasady wynagradzania członków Rady określa Rada po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Zarządu Fundatora. 

§ 37. 

W umowach z członkiem Rady, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez 

Radę. W głosowaniu nie bierze udziału członek Rady, z którym ma zostać zawarta 

umowa. 

§ 38. 

Rada co najmniej raz w roku przedkłada Zarządowi Fundatora informację o 

działalności Fundacji. 

Rozdział IV 

Rada Programowa 



 

§ 39. 

1. Rada Programowa jest kolegialnym organem opiniodawczym i doradczym 

w kwestiach działań podejmowanych przez Fundację na rzecz miast, na 

podstawie prowadzonych przez nią analiz potrzeb i problemów miast. 

2. Rada Programowa, ani żaden z jej członków nie może: 

1) wydawać wiążących poleceń, ani w jakikolwiek inny sposób wpływać na 

zarządzanie Fundacją; 

2) w sposób wiążący kształtować kierunków rozwoju Fundacji lub zamierzeń, 

jakie ma realizować Fundacja. 

§ 40. 

1. Rada Programowa liczy od 14 do 28 członków. Radę Programową powołuje Zarząd 

Fundatora, przy czym jedną czwartą - na wniosek Prezesa Zarządu Fundatora, jedną 

czwartą - na wniosek Rady, a pozostałą z inicjatywy własnej. Członków Rady Progra 

mowej pierwszej kadencji Zarząd Fundatora powołuje w ciągu sześciu miesięcy od 

dnia rejestracji Fundacji. 

2. Liczbę członków Rady określa Zarząd Fundatora. 

3. Członkowie Rady Programowej nie mogą być zatrudnieni w Fundacji oraz nie 

mogą być od niej zależni ekonomicznie. 

4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na wspólną kadencję liczącą 5 lat. 

§ 41. 

1. Do kompetencji Rady Programowej należy: 

1) wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej, 

2) analizowanie kierunków rozwoju miast, ocena występujących problemów i wyzwań 

oraz rekomendacje dla działalności Fundacji na rzecz miast i Związku, 

3) opiniowanie strategicznych kierunków rozwoju Fundacji, 

4) analizowanie, ocena i rekomendacje dotyczące merytorycznej działalności Fundacji 

narzecz miast i Fundatora, określonych w § 8 Statutu, 

§ 42. 

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym. 

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej może być zwołane z inicjatywy Prze 

wodniczącego Rady Programowej, Rady, lub na wniosek Zarządu Fundatora. 

3. Tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią Regulamin Pracy. 

ROZDZIAŁ V 

Piecza Fundatora nad działalnością Fundacii 

§ 43. 

W ostatnim kwartale kadencji Rady, Komisja Rewizyjna Fundatora - Związku Miast 

Polskich dokonuje z upoważnienia Fundatora oceny funkcjonowania Fundacji w·okre  

sie danej kadencji, przedkładając wnioski Zarządowi Fundatora. Celem tn eny 

,7 10 
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jest umożliwienie Zarządowi Fundatora realizacji uprawnień określonych w § 27 p. 

1 niniejszego Statutu. 
 

§ 44. 

Na wniosek Prezesa Zarządu, Rady Fundacji lub Zarządu Fundatora, Komisja Rewi 

zyjna Związku Miast Polskich może w każdym czasie przeprowadzić ocenę 

działalności Fundacji, w celu realizacji uprawnień Zarządu Fundatora, określonych w 

§ 27 p. 2-5 niniejszego Statutu. 
 

ROZDZIAŁ VI 

Maiatek Fundacii 

§ 45. 

1. Początkowy majątek Fundacji pochodzi od Fundatora i jest wskazany w jego 

oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. 

2. Fundacja może tworzyć i nabywać dalszy majątek w każdej formie niezabro 

nionej przez prawo lub przez Statut. 

§ 46. 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą przeznaczając pozyskane w ten 

sposób środki na realizację celów Fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez 

wyodrębnione jednostki organizacyjne. 

§ 47. 

1. Fundacja może - za zgodą Fundatora - tworzyć spółki prawa handlowego i inne 

podmioty prawa oraz przystępować do nich. 

2. Fundacja może prowadzić współpracę, w tym tworzyć konsorcja, z innymi 

podmiotami, mającymi na celu rozwój miast oraz rozwój narzędzi i usług 

świadczonych przez Fundację. 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

§ 48. 

Zmiana Statutu, następuje w drodze uchwały Rady, podjętej większością dwóch trzecich 

głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich składu Rady, po zaopiniowaniu przez 

Zarząd Fundatora. 

§ 49. 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została 

ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w formie uchwały większością 

dwóch trzecich głosów. 

\
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3. Rada wyznacza likwidatora lub likwidatorów i określa sposób likwidacji Fundacji, 

w uchwale o której mowa w ust. 2. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przezna 

czone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach statutowych jak cele Fundacji. 

§ SO. 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem rejestracji Fundacji. 
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