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Repertorium A numer 2083/2018

AKT
Dnia

piątego

(05.10.2018r.)

NOTARIALNY

października
przed

dwa

notariuszem

tysiące
Beatą

osiemnastego

roku

Jędrychowską-Michaś

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Markach przy Alei Marszałka
Józefa Piłsudskiego numer 114, w Kancelarii stawiła się: --------------- i---

Barbara Teresa StefankowskalFułek, używająca imienia
„Barbara", córka Romana i Eugenii, posiadająca numer
ewidencyjny PESEL: 60121108249, według oświadczenia

zamieszkała w Markach przy ulicy Chocimskiej numer 15,
kod pocztowy: 05-270, legitymująca się dowodem osobistym
numer CDY 376243, z terminem ważności do dnia 24
stycznia 2027 roku .---..---------------------------------------------

Tożsamość Stawającej notariusz stwierdziła na podstawie okazanego i
powołanego wyżej dowodu osobistego, którego numer wpisała obok
nazwiska, zaś stan cywilny na podstawie oświadczeń Stawającej .--------

Stawająca

zapewniła,

że

nie

zaistniały

okoliczności

skutkujące

obowiązkiem wymiany jej dowodu osobistego i dokument ten nie
podlega unieważnieniu zgodnie z treścią art. 50 ust. 3 w związku z art.
46 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych
(tekstjedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 391) .-------------------------------------

OŚ

0 USTANO

CZENIE
ENIU FUNDACWI
§1

Stawająca, zwana dalej „Fundatorem" oświadcza, że niniejszym aktem

ustmawia fundację pod nazwą „Z TOBĄ, BEZ CIEBIE", zwaną w dalszej
części niniejszego aktu notarialnego „Fundacją", która działać będzie

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(t.j. DZ. U. z 2018 roku, poz.1491) .---------------- L ------ ill ----- L ------ L ------

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Marki, ul. Chocimska 15 (kod pocztowy:
05-270).-----------------------------------------------------------------------------

§3
Terenem działalności Fundac].i jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.-----------------------------------------------------------------------------

§4
Celami Fundacji są: --------------------------------------------------------------

1. Szeroko zakrojona pomoc psychologiczna osobom, którym śmierć, w

sposób mniej lub bardziej nagły, zabrała najbliższych. 1 -----------------

2. Wsparcie terapeutyczne szczególnie tym, którzy stracili najbliższych

nagle i tragicznie, w wypadkach komunikacyjnych, w różnorakich
katastrofach czy w wyniku dramatycznego wydarzenia zdrowotnego. -

3. Pomoc ludziom szczególnie samotnym i bezradnym po śmierci kogoś
bliskiego.------------------------------------------

4. Budowmie

wspólnoty psychologicznej

i

duchowej

osób,

które

przeżyły Śmierć najbliższych .------------------------

§5
`,Dla osiągnięcia celów Fundacji,

może

ona prowadzić

działalność

gospodarczą w zakresie:
1. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację ,---------------------2. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna ,---------------------------------

3. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
gdzie indziej niesklasyfikowana .----------------

§6
Majątek Ftindacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 3.000,00

(trzy

tysiące) złotych, który został zgromadzony przez Fundatorkę, z

czego

kwotę

1.000,00

0eden

tysiąc)

złotych

przeznacza

się

na

działalność gospodarczą Fundacji .-------------------

Majątek Fundacji będą stanowiły również dochody i środki uzyskane w
toku jej działalności .---------------------------------

§7
Ftmdacja działać będzie w oparciu o sporządzony, uchwalony i
zatwierdzony Statut .---------------------------------

§8
Notariusz pouczyła Stawającą o: -i --------------------

1) treści przepisów wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach, a w szczególności wynikających z treści: ---------------------

3

a) art. 7, zgodnie z którym fundacja podlega obowiązkowi wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz uzyskuje osobowość prawną z
chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego ,--------------------

b) art. 16, zgodnie z którym nabycie przez fundację w drodze spadku,

zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo
praw majątkowych ].est wolne od podatku od spadków i darowizn; -

/
/

2) sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowyrq
\.

oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu

w

Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, stosownie do
treści art. 92 §11 ustawy z dnia 141utego 1991 roku Prawo o notariacie
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291 z późn. zm.),

3) treści art. 92a §2 ustawy z dnia 14 1utego 1991 roku Prawo o
notariacie.--------------------------------------------------------------------------

§9
Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Fundator
gotówką.----------------------------------------------------------------------------

§10

Wypisy tego aktu należy wydawać Fundatorowi i Fundacji .---------------§11

Pobrano gotówką: ---------------------------------------------------------------- N

- taksę notarialną na podstawie §

16

rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272)------------------ ~--~ ---------------------------------------------------- 200,00 zł

(dwieście złotg ch,),

4

\'

``

-23% podatku od towarów i usług od tej taksy na podstawie art. 41
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1221 z późn. zm.) ------------- 46,00 zł
(cz±erdzieści sześć zźotgch) ,

Udokumentowane
ustanowieniu

niniejszym

fundacji

nie

aktem
podlega

notarialnym
podatkowi

oświadczenie
od

o

czynności

cywilnoprawnych jako od czynności nie wymienionej w art. 1 ust. 1

ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych (tekstjednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1150) .-------------

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z

podstawą prawrią ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany .--------------------------

Oryginał niniejszego aktu podpisali
Stawający i notariusz
Repertorium A numer 2084/2018
Wypis ten wydano: FUNDATOROWI
Pobrano gotówką: -----------------------------------------------------------------

- tytułem taksy notarialnej kwotę 24,00 zł na podstawie § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 roku, poz. 272),

- 23°/o podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie 5,52 zł na
podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1221 z późn.
zm.). T,.=:-lll,T

Ę,,`,\października 2018 roku.
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