UCHWAŁA
Fundatora nr 2/2015 r.
z dn. 2.11.2015 r.
W SPRAWIE ZMIAN w STATUCIE
Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”.
Na podstawie art. 22 ust. 1 statutu Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld” z dnia 1 maja
2015 r. , Fundator w osobie: Roberta Kotowskiego, uchwala co następuje:

§ 1.
W związku z wezwaniem Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego KRS w Zielonej Górze
postanawiam zmienić następujące art. i punkty statutu Fundacji Kolejowej Stacja
Lubsko/Sommerfeld tak aby był zgodny z wymogami prawa i aby fundacja mogła otrzymać wpis KRS i
nadaje się statut w brzmieniu ustalonym i jednolitym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zmieniam art. 3 punkt 12 Statutu fundacji na poniższe brzmienie:
12. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej "osobami
bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Zmieniam art. 14 punkt 2 Statutu na poniższe brzmienie:

2. Członkowie Rady Fundacji lub Fundator mogą otrzymywać z tytułu
pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych poniesionych kosztów
w wysokości nie wyższej niż wynosi minimalna płaca przyjetą przez Radę
Ministrów w ostatnim danym okresie uchwalonym przez Radę Ministrów i

podaną w odpowiedniej ustawie lub rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej .
Poprzednie zapisy są uchylone i nieważne.

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Manchester/Wielka Brytania, dnia 2.11.2015 r.

Fundator

Robert Kotowski

