
UCHWAŁA NR 19/2020 

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

z dnia 20 grudnia 2020 r. 

o powierzeniu Prezesowi Zarządu prawa do przeznaczania środków majątkowych Fundacji na określone 

cele statutowe 

 

Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c) i d) Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje: 

§ 1 

Prezesowi Zarządu Fundacji powierza się prawo do decydowania o przeznaczeniu i wydatkowaniu 

środków majątkowych Fundacji na dowolne cele statutowe – do kwoty 500 zł miesięcznie bez 

konieczności podejmowania uchwały przez Zarząd. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 7/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie przeznaczenia dochodów Fundacji na działalność naukową. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. c) Statutu do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w istotnych 

sprawach dotyczących działalności Fundacji. Niewątpliwie do spraw takich należy decydowanie o 

przeznaczeniu dochodów Fundacji. Dodatkowo przedmiot niniejszej uchwały dotyczy sprawowania 

zarządu nad majątkiem Fundacji zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. d) Statutu. 

Celem niniejszej uchwały jest powierzenie Prezesowi Zarządu prawa do decydowania o 

przeznaczeniu i wydatkowaniu środków majątkowych Fundacji do kwoty 500 zł miesięcznie. 

Podyktowane jest to względami ekonomiki zarządzania majątkiem Fundacji – eliminuje bowiem 

konieczność każdorazowego podejmowania przez Zarząd uchwał w tych sprawach w przypadku 

niskiej wartości wydatkowanego majątku. 

Jednocześnie uchylono uchwałę nr 7/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., która ze względów 

podatkowych wprowadzała domyślny sposób przeznaczenia dochodu Fundacji na cele naukowe. 

Fundacja nie będzie określać domyślnego przeznaczenia swojego dochodu, a co za tym idzie – będzie 

opłacać comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Zapłaci także roczny 

podatek dochodowy w przypadku zakończenia roku podatkowego z zyskiem podatkowym. 

Rozwiązanie takie wynika z faktu, że w przyszłości oczekiwana jest duża dywersyfikacja przeznaczania 

składników majątkowych – nie można zatem twierdzić, że podstawowym celem statutowym Fundacji 

pozostanie działalność naukowa. 

       Radosław Botev  

        Prezes Zarządu 


