Uchwała Nr XXXV/221/2005 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 września 2005 roku
w sprawie: utworzenia fundacji pn. "Fundacja Akademii Goetz - Okocimskich".
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r.
Nr 46, poz.203 z późn. zm. ) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§1

Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Brzesko fundacji pn. "Fundacja
Akademii Goetz-Okocimskich" z udziałem:
1)Powiatu Brzeskiego,
2)Fundacji "Instytut Lecha Wałęsy" z siedzibą w Warszawie
3)Fundacji "The Goetz Academy Project US" z siedzibą w Oakland, California
USA
§2

1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji pn. "Fundacja Akademii Goetz Okocimskich" w formie aktu notarialnego w imieniu Gminy Brzesko złoży
Burmistrz Brzeska Jan Musiał.
2. Projekt aktu założycielskiego fundacji pn. "Fundacja Akademii Goetz Okocimskich" stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3

1. Ustalony Statut "Fundacji Akademii Goetz - Okocimskich" stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Oświadczenie o wskazaniu ministra właściwego ze względu na cele fundacji
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Projekt listu intencyjnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUS FUNDACJI z pozostałymi załącznikami do niniejszej uchwały do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku.

Projekt Aktu Założycielskiego "Fundacji Akademii Goetz - Okocimskich":
Na podstawie art.4 ust.1 pkt.7 ,art.12 pkt 8 lit."f" ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1592 z póż.zm.)
oraz art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz.U.z 2001 r ,Nr 142 poz.1591 z póź. zm.)w związku z art.2 ust.1
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z 1991 roku Nr
46,poz.203 z póź.zm.) Uchwały Nr ..................Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
...........................w sprawie utworzenia fundacji pn. "Fundacja Akademii
Goetz-Okocimskich, Uchwały Nr XXXV/221/2005 Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 28 września 2005 roku w sprawie utworzenia fundacji pn. "Fundacja
Akademii Goetz-Okocimskich"
Powołuje się fundację pn. "Fundacja Akademii Goetz-Okocimskich"
1.Fundatorem Fundacji Akademii Goetz-Okocimskich jest:
1) Powiat Brzeski
2) Gmina Brzesko
3) Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy" z siedzibą w Warszawie,
4) Fundacja "The Goetz Academy Project US" z siedzibą Oakland, California
USA.
2.Celem Fundacji jest:
1) odbudowa, zagospodarowanie i utrzymanie Pałacu oraz Zespołu Pałacowo Parkowego Goetz-Okocimskich w Brzesku oraz innych obiektów i urządzeń
znajdujących się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego stosownie do
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2) Promowanie walorów historycznych i zabytkowych Pałacu oraz Zespołu
Pałacowo-Parkowego w Brzesku.
3) Pozyskiwanie środków finansowych na odbudowę, zagospodarowanie oraz
utrzymanie Pałacu i Zespołu Pałacowo-Parkowego.
4) Prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, oświatowej, kultury fizycznej
i sportu, a w szczególności stworzenie warunków do założenia i prowadzenia
Akademii Goetz-Okocimskich w Brzesku posiadającej status szkoły
ponadgimnazjalnej realizującej program matury międzynarodowej wraz z
internatem oraz bieżąca współpraca z Akademią.
5) Działanie na rzecz poszanowania tradycji kulturalno-historycznej Ziemi
Brzeskiej.
3.Siedzibą Fundacji "Fundacja Akademii Goetz-Okocimskich" jest Miasto Brzesko
ul. Barona Jana Goetza 6 .
4. Ministrem właściwym dla celów Fundacji jest Minister Kultury.
5."Fundacja Akademii Goetz-Okocimskich" działa w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn. z 1991r. Dz.U. Nr 46, poz.
203 z późn. zm.) i postanowienia Statutu Fundacji.
6. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) i
zostanie pokryty przez:
1) Powiat Brzeski - 2.000,00
2) Gmina Brzesko - 2.000,00

3) Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy" - 2.000,00
4) Fundacja "The Goetz Academy Project US" - 2.000,00

