UCHWAŁA NR 6/2021
ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS”
z dnia 26 marca 2021 r.
o zmianie uchwały nr 8/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” z dnia 24 września
2020 r. w sprawie przeznaczenia majątkowych praw autorskich i niektórych innych wartości
niematerialnych i prawnych na określone cele statutowe
Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. d Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 8/2020 Zarządu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” z dnia 24 września 2020 r. w
sprawie przeznaczenia majątkowych praw autorskich i niektórych innych wartości niematerialnych i
prawnych na określone cele statutowe wprowadza się następujące zmiany:
1.
2.

W zdaniu 1 skreśla się wyrazy „Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c Statutu Fundacji” i zastępuje się je
wyrazami: „Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. d Statutu Fundacji”.
W § 1 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu:
„4. Majątkowe prawa autorskie do materiałów publikowanych na stronie internetowej
www.botev.pl/podr.htm i jej podstronach przeznacza się na następujące cele statutowe:
a) promocja turystyki i krajoznawstwa
b) działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich
pochodzenia.”
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. d Statutu Fundacji Zarząd zarządza majątkiem fundacji. Do sprawowania
zarządu majątkiem należy bez wątpienia przeznaczanie majątku na określone cele statutowe.
W dniu 3 marca 2021 roku Fundacja otrzymała w darowiźnie m.in. majątkowe prawa autorskie do
publikacji o tematyce podróżniczej na stronie internetowej www.botev.pl/podr.htm. Fundacja
zamierza ponadto dalej rozwijać strony o tej tematyce. W związku z powyższym zaszła konieczność
uzupełnienia uchwały Zarządu nr 8/2020 o wskazanie przeznaczenia praw autorskich do treści w
powyższym serwisie na określone cele statutowe.
Ponadto naprawiono błąd we wskazaniu podstawy statutowej wydania uchwały nr 8/2020.
Kompetencja Zarządu do przeznaczania składników majątku na cele statutowe unormowana jest
bowiem w z § 13 pkt. 4 lit. d Statutu (sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji), a nie – jak
uprzednio błędnie przyjęto – w z § 13 pkt. 4 lit. c Statutu (podejmowanie uchwał w pozostałych
istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji).
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