
 „STATUT FUNDACJI 
„WRÓĆ”   

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 3 CZERWCA 2016 ROKU 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Fundacja działa pod nazwą FUNDACJA „WRÓĆ”, zwana dalej – „Fundacją” ustanowiona 
przez Tadeusza Włodarskiego, Hieronima Wagnera, Tomasza Wagnera i Macieja Piotra 
Włodarskiego zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
Piotra Brzozowskiego w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 17 lipca 2002r.  Repertorium A nr 
2296/2002, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 
z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm. ) na podstawie statutu. 
 

§ 2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Jantar, gmina Stegna, województwo pomorskie.  
2. Fundacja zostaje utworzona na czas nieoznaczony. 
 

§ 4 
1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju,  

zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla 

prowadzenia swojej działalności statutowej. 
4. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o takim samym 

lub podobnym profilu działalności. 
 

§ 5 
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.  
2. Fundacja posługuje się znakiem graficznym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

statutu. 
 

§ 6 
Fundacja może ustanowić odznaki, medale i statuetki honorowe i przyznawać je - wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami - osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 
przez Fundacje lub dla samej Fundacji. 
 

§ 7 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 

§ 7a 
Zabrania się: 
 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 



powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego,  
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
 

Rozdział II 
CELE   I   ZASADY  DZIAŁANIA  FUNDACJI 

 
§ 8 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez : 
1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki 

nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą,  
2. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej, pomocy medycznej i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w szczególności ofiar wypadków 
komunikacyjnych,  

3. organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych,  

4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci  i młodzieży związanej z przepisami 
ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze, 

5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

6. propagowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, 
7. inne działania dobroczynne w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji 

zdrowia.  
8. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza 

pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną 
 

§ 9 
1. Przedmiotem odpłatnej działalności Fundacji jest niżej wymieniona działalność pożytku 
publicznego:  

a) 55.20.Z -  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
b) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa. gdzie indziej nieklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
c) 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne; 
d) 85.20.Z - Szkoły podstawowe; 
e) 85.31.A - Gimnazja; 
f) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
g) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane; 
h) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; 
i) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna; 
j) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna; 
k) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
l) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych; 
m) 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
n) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi; 



o) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
nieklasyfikowana; 

p) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 

2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Fundacji jest niżej wymieniona działalność pożytku 
publicznego: 

a) 55.20.Z -  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
b) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
c) 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów; 
d) 58.11.Z – Wydawanie książek; 
e) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych; 
f) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
g) 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne; 
h) 85.20.Z - Szkoły podstawowe; 
i) 85.31.A - Gimnazja; 
j) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
k) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
l) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane; 
m) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; 
n) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna; 
o) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna; 
p) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
q) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych; 
r) 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
s) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
t) 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych; 
u) 88.10.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych; 
v) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi; 
w) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

nieklasyfikowana; 
x) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
y) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych; 
z) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
ź) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 
ż)   96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 
§ 10 

Fundacja realizuje swe cele poprzez : 
a) udzielanie pomocy materialnej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz prawnej osobom 

niepełnosprawnym, pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzinom, a w szczególności 
dzieciom i młodzieży pokrzywdzonym w następstwie wypadków komunikacyjnych; 

b) finansowanie zakupów sprzętu i inwestycji związanych z leczeniem i rehabilitacją 
powypadkową dzieci w kraju i za granicą, 

c) finansowanie leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych w kraju i za granicą, 
d) udzielanie dotacji na organizowanie imprez wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych 

na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, 
e) organizowanie szkoleń ze środków własnych w celu propagowania wiedzy o ruchu 

drogowym i bezpieczeństwie na drodze, 



f) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych, 
placówek edukacyjnych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, 
wypoczynkowych, kulturalnych i sportowych oraz szerzenie aktywności zawodowej wśród 
osób niepełnosprawnych. 

 
Rozdział III 

MAJĄTEK  I  DOCHODY  FUNDACJI 
 

§ 11 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000-zł (dziesięć tysięcy  
złotych ) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej 
działania. 

§ 12 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 13 
Dochodami Fundacji są : 
a) dochody z majątku Fundacji, 
b) dotacje z budżetu Państwa, 
c) dochody z działalności gospodarczej, 
d) darowizny, spadki i zapisy, 
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
f) dochody z aukcji, 
g) inne 
 

§ 14 
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 
§ 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

§ 16 
1.   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku 
do działalności pożytku publicznego 
2. nadwyżka przychodów Fundacji z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ponad jej 

koszty przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 9 statutu. 
3. Działalność gospodarcza powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych Fundacji.  
4. Wyodrębnia się kwotę 2000 złotych na prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa 
wyżej. 
5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z klasyfikacją PKD jest : 

a) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek; 
b) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 
c) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
d) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
e) 56.21.Z - Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering); 
f) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 



g) 56.30.Z - Przygotowanie i podawanie napojów; 
h) 58.11.Z - Wydawanie książek; 
i) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 
j) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 
k) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 
l) 77.21.Z – Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
m) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;  
n) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
o) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie; 
p) 81.30.Z - Działalność usługowa związania z zagospodarowaniem terenów zieleni; 
q) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
r) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
s) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 
t) 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku  

i osób niepełnosprawnych; 
u) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  

i osób niepełnosprawnych; 
v) 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
w) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych; 
x) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
y) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
z) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
ź)   96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 
§ 17 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej 
lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10.000-zł, a w przypadku osób zagranicznych 5.000 
dolarów USA uzyskują, o ile wyrażą stosowną wolę, tytuł Donatora Honorowego Fundacji. Tytuł 
donatora ma charakter osobisty. 
 

Rozdział IV  
ORGANY  FUNDACJI 

 
§ 18 

Organami Fundacji są: 
- Rada Fundacji, 
- Zarząd Fundacji, 
- Komisja Rewizyjna,  

 
§ 19 

1.Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada 
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i zastępcę Przewodniczącego Rady, którzy 
kierują jej pracami. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady 
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
swą decyzją Rada większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie 
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji. 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 



a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady lub jego 
zastępcy, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka. 
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
 

§ 20 
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. 
 

§ 21 
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
 

§ 22 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
Rady. Do zmiany statutu i likwidacji Fundacji potrzeba większości kwalifikowanej 2/3 głosów 
obecnych. 

 
§ 23 

Do kompetencji Rady należy : 
a) propagowanie celów dla których powstała Fundacja, 
b) formułowanie założeń programowych Fundacji, 
c) tworzenie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
d) zmiana statutu Fundacji, 
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej i określenie 

wysokości ewentualnego wynagrodzenia ich członków, 
g) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji. 
 

§ 24 
Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech osób i jest powołany na czas nieoznaczony 
przez Radę Fundacji. Powołanie do Zarządu określa stanowisko powołanego w zarządzie 
Fundacji. 
 

§ 25 
1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
2.  Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie. 

 
§ 26 

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji w sprawach nie 
zastrzeżonych w statucie dla Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, a związanych z bieżącą 
działalnością Fundacji. 

2. Zarząd w szczególności: 
a) reprezentuje Fundacje na zewnątrz i prowadzi sprawy Fundacji w zakresie wszystkich 

czynności sądowych i pozasądowych, 
b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, zaciąga w jej imieniu zobowiązania i rozporządza 

prawami,  
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
e) zatwierdza wnioski w sprawie pomocy materialnej dla osób fizycznych. 



f) powołuje i odwołuje dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji, ustala 
wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników etatowych Fundacji i zwrot 
poniesionych wydatków przez wolontariuszy oraz zatrudnia pracowników Biura Fundacji; 

 
§ 26a 

Dyrektorzy wewnętrznych jednostek organizacyjnych fundacji mają kompetencję do 
samodzielnego zatrudniania pracowników tych jednostek oraz do dokonywania wszystkich 
innych czynności z zakresu prawa pracy.  
 

§ 27 
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

 
§ 28 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest : 
a) współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu w przypadku, gdy Zarząd składa się z 

trzech osób,  
b) działanie każdego członka Zarządu w przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego lub 

dwóch osób. 
 

§ 29 
1. Członkowie Zarządu i Rady z tytułu pełnienia swych funkcji mogą pobierać wynagrodzenie. 
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników. 

 
§ 29a  

1. Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje Rada Fundacji.  
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków.   
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 
5. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić przed upływem kadencji. 
6. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym wewnętrznym organem kontrolnym. 
7.  Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 
 

§ 29b 
Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w 
roku. 

 
§ 29c 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.  
 

§ 29d 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy dokonywanie kontroli wewnętrznej Fundacji, a w 
szczególności : 
 badanie ksiąg rachunkowych Fundacji, 
 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i jej Zarządu; 
 składanie Radzie Fundacji corocznego sprawozdania z wyników kontroli wewnętrznej. 
 

§ 29e 
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Fundacji. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu, 



b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 
Rozdział V 

ZMIANA   STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI 
 

§ 30 
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 
 

§ 31 
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów obecnych. 

 
§ 32 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
 

§ 33 
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
 

§ 34 
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta 
wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 
§ 35 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

 
§ 36 

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów. 
 

§ 37 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art.5 ust. 4 
ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

 
§ 38 

Niniejszy statut uchwalono w dniu 17 lipca 2002r. w Jantarze. Zmiany w Statucie wprowadzono 
Uchwałą Rady Fundacji nr 2 z dnia 12 stycznia 2004r., Uchwałą nr 3 z dnia 04 czerwca 2004r., 
Uchwałą nr 4 z dnia 01 września 2004 r., Uchwałą nr 4/2009 z dnia18 lutego 2009 roku, 
Uchwałą nr 1 / 2011 z dnia 10 marca 2011 roku, Uchwałami nr 2 /2012 oraz nr 3/2012 z dnia 22 
czerwca 2012 r., uchwałami nr 1/2013, 2/2013 oraz nr 3/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r., 
uchwałami nr 1/2014, 2/2014 oraz nr 3/2014 z dnia 31 marca 2014 roku oraz uchwałami nr 
1/03/2016 – 7/03/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku.” 


