Statut Fundacji Kocia Akademia
Sporządzony w dniu 12 maja 2015 r.
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Kocia Akademia, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Franciszkę Gałek zwaną dalej Fundatorem, działa
zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46
z 1991 r. poz. 203 ze zm. zm.) oraz niniejszym statutem.
§2
Postanowienia ogólne
1. Fundacja posiada osobowość prawną
2. Czas trwania fundacji nie jest oznaczony
3. Terenem aktywności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy
czym dla prawidłowego i zgodnego z celem działalności może ona
także prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej
Polskiej zgodnie z przepisami prawa.
4. Siedzibą Fundacji jest Łask.
§3
1. Dla należytej realizacji celów, Fundacja może współpracować z
innymi Fundacjami oraz podmiotami prawnymi na terenie i poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o podobnych celach
działalności lub celach statutowych.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz statutu i
innych związanych z jej działalnością treści na dowolne języki
obce
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie oraz przystępować
do innych Fundacji, których cele statutowe są podobne do celów
Fundacji.
4. Działalność fundacji podlega nadzorowi Ministrowi Edukacji
Narodowej.
§4
Cele i formy realizacji celów Fundacji

1. Celem Fundacji jest edukacja i upowszechnianie wiedzy o
zwierzętach, w szczególności kotach, edukacja co do potrzeb
zwierząt żyjących z ludźmi, wspieranie i organizowanie opieki
tymczasowej dla zwierząt bezdomnych oraz organizowanie adopcji
zwierząt, edukowanie społeczeństwa, w szczególności dzieci i
młodzieży w kierunku idei szacunku i opieki nad zwierzętami wśród,
a także propagowanie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska
przyrodniczego.
2. Cel Fundacji jest realizowany przez:
współpracę ze schroniskami i towarzystwami opieki nad
zwierzętami,
- promowanie idei szacunki i opieki nad zwierzętami w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz szkołach średnich,
- promowanie idei szacunku, wrażliwości na potrzeby zwierząt poprzez
wszelkie formy działalności artystycznej, w szczególności
organizowanie imprez tematycznych, współpracę z artystami, działania
warsztatowe i teatralne związane z celem Fundacji,
- współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji,
organizowanie i finansowanie opieki nad zwierzętami na etapie
poszukiwania opieki tymczasowej nad zwierzętami bezdomnymi oraz
adopcji tych zwierząt,
wspieranie i organizacja imprez sportowych, kulturalnych,
artystycznych, rozrywkowych w których udział biorą dzieci i młodzież.
- prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej,
§5
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000.00
zł, który pokrywa Fundator.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów
b.dotacji,
c. zbiórek publicznych, imprez publicznych, loterii
organizowanych przez Fundację lub we współpracy bądź
przy pomocy innych osób fizycznych lub prawnych,
d.majątku Fundacji, w szczególności z lokat bankowych i
instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
e.operacji finansowych z wyjątkiem obrotu papierami
wartościowymi
§6
Organy Fundacji – Zarząd
1. Władzami Fundacji jest Zarząd powołany przez Fundatora
2. Fundator może być członkiem Zarządu
3. Zarząd składa się z jednej do trzech osób
4. Do zaciągania zobowiązań oraz reprezentowania Fundacji we
wszystkich sprawach związanych z jej działalnością upoważniony jest
jednoosobowo Prezes zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania zarządu przez
Fundatora.
6. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w
prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesem
Fundacji
7. Zarząd corocznie do dnia 30 września jest zobowiązany przedstawić
Fundatorowi sprawozdanie z działalności Fundacji.
§7
Kompetencje Zarządu
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
a w szczególności:
a. Sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji
b.Ustala zasady zatrudniania, wynagradzania oraz wielkości środków
przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników w sposób
zgodny z wytycznymi Fundatora
c. Tworzy i znosi oddziały, zakłady i filie Fundacji za zgodą Fundatora
d.Zatwierdza programy działania Fundacji
e.Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdania Fundacji
f. Ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze
środków Fundacji

§8
Wejście w życie
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w
Krajowym Rejestrze Sądowym
2. Statut Fundacji ulega zmianie poprzez ustanowienie nowego
statutu przez Fundatora
§9
Likwidacja Fundacji
Fundacja ulega likwidacji z chwilą osiągnięcia lub wyczerpania się
środków finansowych i majątku na ich realizację.
§ 10
Sprawozdanie
Fundacja składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności
właściwego Ministrowi nadzorującemu działalność Fundacji.

