
                                                    UCHWAŁA Nr 186/XXX/09
                   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r. 

W  sprawie  likwidacji  fundacji  „Fundacja  na  rzecz  odbudowy  Zamku 
Gostynińskiego”

Na  podstawie  art.  18  ust  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm ) oraz na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991r. Nr 46, 
poz. 203 ze zm. ) Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje:

                                                       § 1

W związku z osiągnięciem  celu fundacji „Fundacja na rzecz odbudowy Zamku 
Gostynińskiego”  postanawia  się  o  jej  likwidacji  po  przeprowadzeniu 
postępowania likwidacyjnego.  

                                                     § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zgromadzeniu Fundatorów, którego funkcję 
pełni Burmistrz Miasta Gostynina.

                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jolanta Syska – Szymczak



    Uzasadnienie

Fundacja  na  rzecz  odbudowy  Zamku  Gostynińskiego  została  utworzona  na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lutego 2000r. Nr 
136/XVIII/00,  akt  notarialny  z  dnia   18 kwietnia  2000r.   sporządzony przez 
notariusza  Barbarę Danilewicz, numer repertorium  A Nr 1362/2000.
Celem  powstania  fundacji  było  prowadzenie  działań  na  rzecz  odnowienia 
Zamku Gostynińskiego poprzez propagowanie idei remontu i odbudowy Zamku 
oraz pozyskiwanie środków na ten cel.  W związku z zakończeniem odbudowy 
zamku i  planowanym oddaniem go do użytku z dniem 31 maja 2009r. dalsze 
istnienie fundacji nie znajduje uzasadnienia. W związku z tym zarząd fundacji 
podjął  w  dniu  26  stycznia  2009r.  uchwałę  nr  1/2009  w  sprawie  likwidacji 
Fundacji w związku z zakończeniem odbudowy zamku gostynińskiego. Zgodnie 
z  art.  18  ust  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym do 
właściwości  rady  gminy  należą  wszystkie  sprawy  pozostające  w  zakresie 
działania  gminy,  o  ile  ustawy  nie  stanowią  inaczej.  Ponieważ  cel  fundacji 
zgodnie  z  postanowieniem  §  34  statutu  został  osiągnięty,  postępowanie 
likwidacyjne może być przeprowadzone po podjęciu niniejszej uchwały. 


