Kielce dnia 10-05-2017

Uchwała nr 1/2017
Zarząd w składzie:
Eligiusz Tarczyński – Prezes
Anna Otawska – Członek Zarządu
Aleksandra Peisert – Członek Zarządu
Tomasz Peisert – Członek Zarządu
Maciej Otawski – Członek Zarządu
na posiedzeniu w dniu 10-05-2017 podjęli uchwałę o następującej treści:
1. Ustalono plan działania na rok 2017
- Bieg „Kosmiczna Piętnastka” w dniach 21 – 28.05.2017
- Bieg „Seksowna Zadyszka” w dniach 07 – 14.06.2017
- Bieg „Smerfna Połówka” w dniach 25.06 – 02.07.2017
- Bieg „Owocowa Piątka” w dniach 01 – 08.07.2017
- Bieg „Półmaraton Włóczykija” w dniach 23 – 30.07.2017
- Bieg „Piwny Sześciopak” w dniach 04 – 11.08.2017
- Bieg „Dziesiątka Latarnika” w dniach 20 – 27.08.2017
- Bieg ”Osiemnastka jak marzenie” w dniach 08 – 15.09.2017
- Bieg „Mała Czarna Piątka” w dniach29.09 – 06.10.2017
- Bieg „4 km dla 4 łap” w dniach 01 – 08.06.2017
2. Środki uzyskane z biegów: „Kosmiczna Piętnastka”, „Seksowna Zadyszka”,
„Smerfna Połówka” i „Owocowa Piątka” zostaną przekazane na wsparcie
finansowe na zakup profesjonalnego wózka dla Darii Biel z okolic Bydgoszczy.
Środki uzyskane z biegu „4 km dla 4 łap” zostaną przeznaczone na zakup darów
rzeczowych dla Schroniska dla psów w Poznaniu.
Uchwały określające cele charytatywne na kolejne przedsięwzięcia zostaną
podjęte przez Zarząd w późniejszym terminie.
3. Uchwalono Regulamin przyjmowania i przekazywania darowizn przez
Fundacje
4. Ustalono zasady działania i odpowiedzialność poszczególnych członków
Zarządu za organizowanie i obsługę zaplanowanych na 2017 rok przedsięwzięć:
- Eligiusz Tarczyński odpowiada za politykę finansową Fundacji
- Anna Otawska odpowiada za księgowość i sprawy organizacyjne Fundacji
- Maciej Otawski i Tomasz Peisert odpowiadają za obsługę medialną i
wdrażanie projektów

- Aleksandra Peisert odpowiada za przygotowanie i wysyłke medali do
uczestników biegów.
5. Przyjęto, że osoby obdarowywane mogą otrzymywać darowizny zarówno
finansowe jak i rzeczowe.
6. Przyjęto sposób podziału środków finansowych uzyskanych z wpłat
wpisowego w następujący sposób:
- cele charytatywne: minimum 30% uzyskanych środków
- zwiększenie funduszu Fundacji: 9% uzyskanych środków
- zakup i dystrybucja medali: maksimum 41% uzyskanych środków
- koszty obsługi fundacji (m. in. księgowość, marketing, reklama): 20%
uzyskanych środków
7. Informacja o wysokości środków jakie zostaną przekazane na cele
charytatywne z cyklu przedsięwzięć przeznaczonych dla jednego odbiorcy
będzie umieszczana na stronie internetowej Fundacji.
8. Uchwałę przyjęto jednomyślnie, a jej podpisany przez wszystkich członków
oryginał wpięto do akt Fundacji pod poz. 6/2017.
Prezes Fundacji
Eligiusz Tarczyński

