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AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego maja Cwa tysiące siedemnastego roku (04.05.20I7r.), przede

mną - Tadeuszem Grzankowskim Notariuszem w Koszalinie, w Kancelarii Notarialnej

w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa numer 152/7 - stawił się:----
Pan Andrzei Robert Turczyn, syn Jana i Alicji, żonaty, PESEL 73022604550,

dowód osobisty numer ATP 764683, zamieszkały; 75-038 Koszalin przy ulicy

zwycięstwa numer 46/4D.

Tożsamość Stawającego Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego,

zaś podany stany cywilny na podstawie oświadczenia.------

oŚwIADczENIE o powoŁANlu FuNDAcJI

§1.

Stawający Andrzej Turczyn, zwany dalej Fundatorem oświadczą że ustanawia fundacię

o nazwie Fundacia Trybun.org.pl, zwaną dalej Fundacią, która działać będzie zgodnie

z przepisami ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku, ustawy o działa|nbści

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowieniami

statutu Funda

Siedzibą Fundacii jest miasto Koszalin.

Czas trwania Fundacii jest nieoznaczony.

§4.
Celem Fundacii jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i

kulturowej, jak również działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury

§2.

§3.
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fizycznej i sportu, w tym przede wszystkim sportów §trzeleckich, a także działalności na

rzecz dzieci i młodzieży, w tym działaln ość na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i

młodzieży oraz działalność wspomagaiąca rozwói wspólnot i społeczności lokalnyclr, a

także wspomagająca rozwój kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego, jak również działalność muzealnicza w zakresie gromadzenia,

przechowywania, konserwacji, inwentaryzacji, katalogowania broni palnei oraz broni

białej i wszelkich militariów, a także wspieranie działalności wydawniczej, w tym

prowadzenia stron internetowych oraz wspieranie działalności wspomagającej rozwój

techniki, wynalazczości i innowaryjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych

rozvńązań technicznych w praktyce gospodarczei, działalność na rzecz nauki,

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, porządku i bezpieczeńsBva

publicznego, obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracii oraz udzielanie nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego

§5.

Fundacia realizuie cele statutowe poprzez:

1. promowanie tradycji narodowej, polskości, rozwoju świadomości narodowej,

obywatelskiei i kulturowej;

2, współpracę z insqftucjami państwowymi i społecznymi działająrymi w

zakresie obiętym celami Fundacii;---------------

4.

5.

3. wspieranie i organizację imprez sportowych, w tym przede wszysttim \J
zawodów strzeleckich;

prowadzenie działalności edukacyjnej;

organizację spotkań kolekcjonerów broni palnej, broni białej oraz militariów;

6. organizację wykładów oraz wystaw;

7. prowadzenie stron internetowych;

B. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

9. podejmowanie innego rodzaju działań i przedsięwzięć zmierzających do

realizacji celów fundacji.
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It. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wpierając finansowo,

rzeczowo oraz organizacyjnie, radą planem - ins§rtucje działające w zakresie

objęĘm celami Fundacji.

IIl. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięĄ Fundacia współdziała

z innymi ins§ltucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia radą planem,

organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia

albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, w tym środków

strukturalnych programów unii nych.:-------

IV. Fundacia realizuje cele statutowe takŹe poprzez członkostwo w organizacjach

zrzeszających fundacje i inne organizacje, o celach statutowych zbieżnych lub

\, tożsamych z celem Fundacii.

V. Dla realizacji celów statutowych Fundacia może inicjować postępowania i

przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru

sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, w charakterze 
;

organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązująrych

przepisach prawa.----------------

Vl. Dla realizacji celów statutowych Fundacia może ustanowić i prowadzić staĘ sąd

polubowny [arbitrażowyJ.

Majątkiem Fundacii są:

§6.

aJ środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne aktywa nabyte przśz

Fundacię;

b) Fundusz założycielski, w iaki Fundacię wyposażył Fundatoł wynoszący 1 000,00

złotych [ieden tysiąc złotych

§7.
Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacii jest minister obrony narodowej.---

§8,

Wypisy aktu mogą być wydawane Fundatorowi oraz Fundacji w dowolnej ilości.---------



§9,
Opłaty pobrane gotówĘ :

1/ wynagrodzenie Notariusza - na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych §tawek taksy notarialnej (tekst

jedn. Dz. U.20t3,poz.237) - z §16, §12 t,OOzł

fieden złoĘ].

2/ podatek od usługi (VATJ od wynagrodzenia

ustawy z dnia 1]- marca 2004 roku o podatku

Notariusza - na podstawie arL41 ust.1

od towarów i usług ftekst jedn. Dz. U.

(zero złotych 2311,00).

W sumie pobrano 1,23 zł

fieden złoĘ23l100).

Akt ten został odczytany, przyięĘ i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy stawającego i notariusza.
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Wypis ten wyda"" .........t*.**qi....I

Opłatę za wypis pobrano przy oryginale aktu.

Koszalin dnia 04 maja 2017 roku.


