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TEKST JEDNOLITY STATUTU GDAŃSKIEJ FUNDACJI WODY 
wg stanu na dzień 19.12.2016 r. 

 
GDAŃSKA FUNDACJA WODY  

STATUT 
 
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1 
1. Gdańska Fundacja Wody została ustanowiona z woli: 

 Office International de l'Eau (Międzynarodowe Biuro Wody) z siedzibą we Francji, 

 Freshwater Center (Centrum Czystej Wody) z siedzibą w Danii, 

 Wojewody Gdańskiego, 

 Gminy Miasto Gdańsk, 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 23 września 1994 roku przed notariuszem Marią Dambek 
repertorium A 11229/94 zmienionym aktem notarialnym z dnia 12 stycznia 1995 r. repertorium A 
488/95. 

2. Wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu osoby prawne, z woli których ustanowiona zostaje Gdańska 
Fundacja Wody zwane będą dalej Fundatorami Założycielami. 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. 
U. 46 z 1991 r. poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

4. Fundacja realizuje swe zadania w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi odpowiednio do 
gromadzonych środków finansowych. 

§ 2 
Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 

§ 3 
Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, poprzez współpracę z instytucjami polskimi i zagranicznymi, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4 
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 
 
ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI. 

§ 5 
Celem Fundacji w ramach obowiązującego w Polsce prawa, jest: 

1) w sferze nauki, edukacji i ekologii 
a) rozpowszechnianie wiedzy służącej gospodarowaniu wodą, a szczególnie zasad gospodarowania jej 

zasobami w zlewniach; 
b) prowadzenie dokształcania zawodowego w dziedzinach związanych z gospodarką wodną i ściekową; 
c) podejmowanie działań na rzecz oszczędnego gospodarowania wodą oraz innych działań w zakresie 

edukacji ekologicznej; 
2) w sferze działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 
a) ułatwianie wymiany informacji między ośrodkami naukowo-badawczymi oraz popularyzacja wyników 

ich prac; 
b) ułatwianie wymiany informacji i kontaktów pomiędzy użytkownikami wód, administracją samorządową 

i administracją państwową; 
c) współpraca z innymi krajami dla propagowania nowych technologii, ujednolicenia norm oraz wymiany 

doświadczeń i informacji w zakresie gospodarowania wodą. 
 

§ 6 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja będzie prowadzić następującą działalność: 
1. Gromadzenie oraz ułatwianie dostępu do aktualnej dokumentacji i informacji naukowej, technicznej, 

ekonomicznej i prawniczej z dziedziny gospodarowania wodą; 
2. Prowadzenie szkolenia różnych zawodów związanych z gospodarką wodną i ułatwianie ich ciągłej 

adaptacji do zmieniających się wymagań związanych z postępem technicznym, warunkami lokalnymi i 
regionalnymi oraz aktualnym systemem praw. 
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§ 6
1
 

1. W zakresie i rozmiarach niezbędnych do realizacji jej celów, Fundacja będzie prowadzić działalność 
gospodarczą. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter subsydiarny względem działalności statutowej. 
3. Fundacja nie może czerpać dochodów z działalności statutowej. Dochody z działalności gospodarczej 

Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 
 
ROZDZIAŁ III. ORGANY FUNDACJI 

§ 7 
Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji; 
2) Zarząd. 

§ 8 
1. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad realizacją celów Fundacji w imieniu Fundatorów Założycieli. 
2. W skład Rady wchodzą: 

a) Fundatorzy Założyciele - po jednym reprezentancie, z prawem do głosowania, 
b) reprezentant Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Rzeczpospolitej 

Polskiej z prawem do głosowania, 
c) reprezentant Rady Regionu Limousin z prawem do głosowania, 
d) donatorzy, powołani w drodze uchwały Rady do udziału w Radzie Fundacji, z prawem do 

głosowania lub głosem doradczym. 
3. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. 
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby fizyczne lub prawne 

imiennie zaproszone przez Radę do udziału w jej pracach. 
5. Każdy z Fundatorów Założycieli, Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 

Rada Regionu Limousin mają prawo odwołać desygnowanego przez siebie przedstawiciela do Rady, w 
każdym czasie. 

6. Każdy z Fundatorów Założycieli, Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 
Rada Regionu Limousin mają prawo zrezygnować z uczestnictwa w Radzie Fundacji. O podjęciu takiej 
decyzji musi powiadomić Prezydenta listem poleconym. 

 
§ 9 

Do kompetencji Rady Fundacji należą: 
1. wybór Prezydenta i Sekretarza Rady Fundacji; 
2. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu zwanego dalej Prezesem Fundacji; 
3. nominacja, na wniosek Prezesa Fundacji, innych osób, które wraz z Prezesem tworzą Zarząd Fundacji; 
4. wykonywanie zadań kontrolnych względem Zarządu Fundacji; 
5. ocena realizacji celów Fundacji, a w szczególności zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z 

działalności Fundacji oraz jej rachunków wyników; 
6. udzielanie Zarządowi absolutorium za wykonanie planu roku poprzedzającego; 
7. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów finansowo-rzeczowych Fundacji; 
8. zmiana celów lub statutu Fundacji; 
9. likwidacja Fundacji; 
10. zatwierdzanie statutu i składu Rady Programowej; 
11. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Zarządu, w tym Prezesa Fundacji; 
12. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji; 
13. przyjmowanie nowych członków Rady Fundacji; 
14. czasowe delegowanie członka Rady Fundacji do pełnienia funkcji członka Zarządu w przypadku braku 

Zarządu, bądź czasowej niemożności sprawowania funkcji. 
 

§ 10 
Na zewnątrz, Prezydent Rady Fundacji pełni funkcję przedstawiciela Fundacji w stosunkach międzynarodowych. 

 
§ 11 

Kadencja władz Rady Fundacji, trwa 2 lata, chyba że zajdą okoliczności wymienione w ust. 5 § 8. 
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§ 12 
1. Wszystkie decyzje Rada Fundacji podejmuje na drodze uchwał. 
2. Fundatorzy Założyciele , Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rada Regionu 

Limousin dysponuj ą w Radzie Fundacji następującą liczbą głosów: 
- Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1, 
- Wojewoda Gdański 3, 
- Gmina Miasto Gdańsk 1, 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1, 
- Międzynarodowe Biuro Wody 3, 
- Rada Regionu Limousin 1, 
- Centrum Czystej Wody 2. 

3. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane w następujący sposób: 
a) zwykłą większością głosów w obecności członków Rady posiadających przynajmniej 3/4 głosów, w 

następujących sprawach: 
- wybór i odwołanie członków Zarządu, 
- zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
- sposób funkcjonowania Rady Fundacji i Rady Programowej, 
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz jej bilansów, 
- udzielanie Zarządowi rocznego absolutorium; 

b) jednogłośnie, w obecności członków Rady posiadających przynajmniej 3/4 głosów, w następujących 
sprawach: 

- przyjęcie nowych członków Rady. W przypadku gdy nowo przyjęty członek Rady będzie miał prawo 
do głosowania wymagana jest zmiana Statutu Fundacji co do nowego rozdziału głosów przy 
zachowaniu zasady, że w Radzie Fundacji 50% głosów przypada stronie polskiej a 50% głosów 
stronie zagranicznej. 

- nowego rozdziału głosów w przypadku rezygnacji jednego z Fundatorów założycieli, jak to 
przewidziano w p. 6 § 8. Przy nowym rozdziale głosów musi być zachowana zasada, że w Radzie 
Fundacji 50% głosów przypada stronie polskiej a 50% głosów stronie zagranicznej. 

- zmiana celów lub statutu Fundacji oraz jej likwidacja. 
c) zwykłą większością głosów w obecności członków Rady posiadających przynajmniej 1/2 głosów we 

wszystkich sprawach, które nie zostały wymienione w pkt. 3a i w pkt. 3b. W przypadku równowagi 
głos Prezydenta jest wiążący. 

4. Rada Fundacji może z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na brak quorum w obradach członków 
Rady, podjąć uchwałę w drodze korespondencyjnej. Głosowanie w trybie korespondencyjnym zarządza 
Prezydent Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Rady. Projekt lub 
projekty uchwał muszą zostać doręczone członkom Rady z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed 
upływem terminu wyznaczonego na oddanie głosu. Jeżeli przyczyną zarządzenia trybu głosowania 
korespondencyjnego był brak quorum w obradach członków Rady, przepisów Statutu o quorum nie 
stosuje się. 

5. Każdy członek Rady Fundacji może być reprezentowany przez upoważnioną do tego osobę. 
§ 13 

1. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Jedno z tych posiedzeń 
będzie poświęcone zatwierdzeniu bilansu i planów rzeczowo-finansowych Fundacji i zostanie ono odbyte w 
okresie czterech miesięcy od daty upływu roku budżetowego. 

2. Program działalności i budżet przewidziany na dany rok musi być zatwierdzony przez Radę przed 31 
stycznia. 

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej prezydenta, lub na wniosek członków Rady Fundacji 
posiadających nie mniej niż 1/4 głosów. 

4. Załatwianie formalności administracyjnych związanych ze zwołaniem posiedzeń Rady Fundacji spoczywa 
na Zarządzie. Ustali on datę najdogodniejszą dla uzyskania quorum i wyśle powiadomienia o programie i 
terminie posiedzenia, na piśmie i za potwierdzeniem odbioru, na jeden miesiąc przed planowaną datą 
odbycia posiedzenia. 

5. W okresie pierwszych dwóch lat działania Fundacji obrady Rady Fundacji będą prowadzone w języku 
polskim, francuskim i angielskim. Wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady Fundacji w tym 
okresie będą redagowane w tych trzech językach. 
Po upływie tego okresu Rada Fundacji postanowi o dalszym sposobie funkcjonowania w tym zakresie (§ 
12 pkt. 3a). 
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§ 14 
Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokoły podpisane przez Prezydenta Rady i Sekretarza Rady 
Fundacji przechowywane są w siedzibie Fundacji. Protokoły te są zredagowane w języku polskim, francuskim i 
angielskim. Tłumaczenia protokołów zostaną przygotowane przez tłumaczy przysięgłych. 

 
§ 15 

Warunki uczestnictwa w pracach Rady Fundacji zostaną określone w czasie jej pierwszego posiedzenia. 
 

§ 16 
Rada Fundacji podczas pierwszego posiedzenia wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Fundacji. Mianuje 
również, na wniosek Prezesa Fundacji, pozostałe osoby które wraz z Prezesem wchodzą w skład Zarządu 
Fundacji. 

§ 16
1
 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych względem Zarządu Fundacji jest uprawniona, do: 
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,  
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

 
§ 16

2
 

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji Zarządu lub ze stosunkiem pracy z 
Fundacją. 

2. Członkowie Rady nie mogą: 
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z 

członkami Zarządu, 
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

 
§  17  

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa. 
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu 

łącznie lub pełnomocnicy w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach udzielonych im przez Zarząd. 
 

§  18  
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą: 

a) przyjęcia rezygnacji przez Radę Fundacji, 
b) odwołania przez Radę Fundacji, 
c) śmierci członka Zarządu, 
d) nie uzyskania absolutorium przez Zarząd. 

 
§ 19  

Do obowiązków Zarządu należy: 
1. Kierowanie działalnością Fundacji w ramach zatwierdzonych przez Radę Fundacji planów rzeczowo-

finansowych; 
2. Zatrudnianie pracowników administracyjnych, technicznych i dydaktycznych Fundacji, zgodnie z przyjętą 

przez Radę siatką zatrudnienia i przewidywanym budżetem; 
3. Ustalanie struktury organizacyjnej placówek Fundacji; 
4. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych Fundacji oraz sprawozdań z działalności i bilansów Fundacji; 
5. Organizacja posiedzeń Rady Fundacji i Rady Programowej; 
6. Prowadzenie listy ofiarodawców. 

 
§ 20 

Członkowie Zarządu za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie miesięczne ustalone przez Radę Fundacji. 
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ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA FUNDACJI. 

 
§ 21 

Zarząd wykonuje swoje zadania za pomocą zatrudnionych przez Fundację pracowników administracyjnych, 
technicznych oraz pełnoetatowych i zatrudnianych czasowo pracowników dydaktycznych. 

 
§ 22 

1. Przy Zarządzie Fundacji działa Rada Programowa. 
2. Skład Rady Programowej zatwierdza Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. 
3. Międzynarodowe Biuro Wody i Centrum Czystej Wody są członkami Rady Programowej. 

 
§ 23 

Do zadań Rady Programowej należy: 
1) proponowanie zasadniczych dziedzin szkolenia i działań Fundacji, 
2) ocena merytoryczna programów szkolenia, dobór personelu dydaktycznego i metod szkolenia. 

 
§ 24 

Warunki uczestnictwa w pracach Rady Programowej zostaną określone przez Radę Fundacji w czasie jej 
pierwszego posiedzenia. 

 
§ 25 

Na czele Rady Programowej stoi Przewodniczący wybierany przez Radę Programową na okres 2 lat. 
 

§ 26  
Rada Programowa zbiera się na wniosek jej Przewodniczącego lub Prezesa Zarządu, nie rzadziej jednak niż 2 
razy w roku. Organizacja posiedzeń Rady Programowej spoczywa na Zarządzie, który powiadomi jej członków o 
programie i terminie posiedzenia, pisemnie, na jeden miesiąc przed planowaną datą odbycia posiedzenia. W 
okresie pierwszych dwóch lat działania Fundacji obrady Rady Programowej będą prowadzone w języku polskim, 
francuskim i angielskim. Wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady Programowej w tym okresie będą 
redagowane w tych trzech językach. Po upływie tego okresu Rada Fundacji postanowi o dalszym sposobie 
funkcjonowania w tym zakresie (§ 12 pkt. 3a). 
 
ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI. 

§ 27 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w łącznej kwocie pieniężnej 826.500 zł. na która składają 

się : 

 kwota 349.760 zł. wniesiona przez Office International de l’Eau francuskich jako równowartość 
800.000 franków francuskich, 

 kwota 113.640 zł. wniesiona przez Freshwater Center jako równowartość 300.000 koron duńskich, 
za które Fundacja nabędzie w Danii wyposażenie stacji pilotowej technologii oczyszczania ścieków. 

 kwota 100.000 zł. wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. 

 kwota 2.000 zł. wniesiona przez Gminę Miasto Gdańsk. 

 nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Na Stępce 3a o wartości 211.600 zł wniesiona przez 
Wojewodę Gdańskiego w imieniu Skarbu Państwa. 

2. Majątek Fundacji zasilany będzie środkami pochodzącymi z: 
a) dotacji, darowizn osób prawnych i fizycznych, 
b) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, 
c) odsetek bankowych, 
d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
e) operacji kapitałowych 
f) innych wpływów, 

3. Office International de l’Eau udziela Fundacji pomocy technicznej w rozwinięciu działalności statutowej 
oraz zaopatruje Fundację w sprzęt techniczny i pedagogiczny przydatny w jej działalności. 
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§ 28 

Majątek i dochody Fundacji, o których mowa w § 27 niniejszego Statutu służą realizacji celów statutowych 
Fundacji, w tym również pokryciu kosztów związanych z funkcjonowaniem Fundacji. 

 
§ 28

1
 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani też ustanawiać żadnych zabezpieczeń lub gwarancji majątkiem 
Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie ci lub 
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 związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi", 

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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, 

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów tub 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, 

4. Fundacja nie ma prawa zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 
działalności uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 
§ 29 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundatorzy Założyciele nie odpowiadają 
za zobowiązania Fundacji. 

§ 30 
Dochody Fundacji, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt a) mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, 
chyba że ofiarodawcy postanowią inaczej. 

 
§ 31 

Zakup lub sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienia hipoteki wymagaj ą zgody Rady Fundacji (§ 12 pkt 3a). 
 

§ 32 
Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Fundacji sprawozdania z jej działalności merytorycznej oraz 
bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia każdego roku. Bilans powinien być sporządzony i sprawdzony w 
oparciu o przyjęte w prawie polskim zasady sprawozdawczości finansowej, obowiązujące dla fundacji. Bilans 
podlega sprawdzeniu przez Radę Fundacji. 
 
ROZDZIAŁ Va. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§ 32

1
 

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji, o jakiej mowa w § 6
1
 Statutu Fundacji, obejmuje, według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności: 
1) wydawanie książek (22.11.Z), 
2) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z) 
3) pozostałą działalność wydawniczą (22.15 .Z) 
4) działalność usługową związaną z poligrafią pozostałą(22.25.Z), 
5) reprodukcję komputerowych nośników informacji (22.33.Z) 
6) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72,10.Z), 
7) przetwarzanie danych (72.30.Z), 
8) działalność związaną z bazami danych (72.40.Z), 
9) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), 
10) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A), 
11) badania i analizy techniczne (74.30.Z) 
12) reklamę (74.40.Z), 
13) działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.83.Z), 
14) działalność związaną z organizacją targów i wystaw (74.84.A), 
15) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z), 
16) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.12.Z). 
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§ 32

2 

Na działalność gospodarczą przeznacza się z funduszu założycielskiego kwotę 10.000,00 zł. 
 

§ 32
3
 

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji. 
 

ROZDZIAŁ VI. LIKWIDACJA FUNDACJI. 
§ 33 

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku wyczerpania się środków finansowych oraz majątku fundacji, gdy 
podjęte przez Radę Fundacji środki zaradcze (np. zmiana Zarządu, zabiegi o wsparcie finansowe) nie 
przyniosły zmiany sytuacji finansowej Fundacji. 

2. Sytuacją decydującą o likwidacji Fundacji z wyżej wymienionych powodów jest moment, w którym dalsze 
prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji. 

3. Uchwałę o likwidacji Fundacji z w/w względów podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu - zgodnie z § 
12 pkt 3b. 

§ 34 
1. Fundacja może ulec likwidacji także w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana. 

Uchwała o likwidacji w tym przypadku musi być podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków 
Rady. 

2. W przypadku, gdy na pierwszym posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Fundacji z prawem do 
głosowania. Prezydent Fundacji wyznacza termin następnego posiedzenia w trybie określonym w § 12 ust. 
4. Na drugim posiedzeniu Rady Fundacji uchwała o likwidacji Fundacji może być podjęta jednogłośnie 
przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji z prawem do głosowania. 

 
§ 35 

Od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, do nazwy Fundacji dodaje się słowa "w likwidacji", zaś Prezes Fundacji 
staje się Likwidatorem Fundacji. 

§ 36 
Likwidator sporządza końcowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z przeprowadzonej likwidacji i po 
zatwierdzaniu go przez Radę Fundacji składa je na ręce Wojewody Gdańskiego. 
 
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§37 
Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Rady Fundacji zgodnie z postanowieniami § 12 pkt 3b. O 
zmianach statutu Zarząd zawiadamia Sąd Rejestrowy.  

 
My niżej podpisani Fundatorzy Założyciele Gdańskiej Fundacji Wody oświadczamy, że Statut ten podpisujemy i 
przyjmujemy bez uwag i zastrzeżeń za obowiązujący w Fundacji. 
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