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Repeńorium A numer 700012016

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące szesnastego roku (07-II-2016 r.) przęd

Emerytowanym Notariuszem Kazimierzem HELIŃSKIM Zastępcą Notariusza Jana

BORSKIBGO - Notariusza w Szczecinie, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Szczecinie,

przy Alei Niepodległości numer 30/l, stawili się:-------

1. Pan Marcin SZYMAŃSXI, syn Janusza i Elzbiety, legitymujący się dowodem

osobistym ANW 056220 waznym do dnia 04 stycznia 2018 roku, zarieszkńy: 70-

134 Szczecin, ul. Legnicka numer 25 B m. 4, posiadający PESEL 89121012455,------

Pan Przemysław Krrysztof KWIATKOWSKI, syn Krzysztofa i Beaty,

legitymujący się dowodem osobistym ALI 046551 waznym do dnia 20 czerwcaz)I7

roku, zamieszkały: 7I-II4 Szczecin, ul. Jodłowa numer 2I E m. 13, posiadający

PESEL 890 1 28 1 39 52.----------

Tożsamośó Stawających Emerytowany Notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów

tożsamości, których nrrmery wpisano obok ich nazwisk.---

Stawający ad. 2 oświadcza, że używa swojego pierwszego imienia.---

OŚWnDCZBNIA O USTANOWIENIU FUNDACJI

§ 1. Stawający oświadczajązgodnie, że działając na podstawie art. 3 i następne ustawy z

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Cj. Dz.U. z 2016 r., poz. 40) ustanawiajq fundację pod

rLazwą All for Animals. Fundacj a Marcina Srymańskiego.--------

§ 2. Stawający oświadczają, że celem

zakresie:---

fundacji jest prowadzenie działalności w

1) podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzeQz udzielenia pomocy

zwierzętom bezdomnlłn, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym ptzez

los lub człowieka, a w szczególności podejmowanię działń na rzecz udzielenia

2.
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pomocy mvierzętom domowym: psom, kotom, gryzoniom, krÓlikom, jak równiez

koniom w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie

koegzystencji z człowiekiem lub zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i
uzl.tkowaniem, a także innym zv\]ierzętom wymagającym opieki w następstwie

niewłaściwego traktowaniaprzez człowieka lub skrzywdzonych przez 1os,--------------

2) organizowanie akcji oraz materiałów ideologicznych i edukacyjnych w zakresie

zapewńającp r ęalizację celów statutowych Fundacj i,

3) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, Policją oruz Strużą Miejską w
zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zńerząt,----- -----

4) organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu

prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji,--

5) ochrona zdrowia oraz ratowania życia zwierząt, w tym wspierania i prowadzenia

inicj atyw o charakterze zdrowotnym, edŃacyjnym oraz char>Ąatyvvnym,-

6) udzielania pomocy zwierzętom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji

źyciowej i bytowej,-

7) orgarizacji systemu i platformy pośrednictwa adopcji zwierząt domowych

8) stworzenie projektu,,Ocaleni od zapomnienia" - dla właścicieli zwierząt domowych,

poprzez utrwalenie na nośnikach danych ich zdjęó i złożenia w banku

przechowuj ących tego typu mateńały,-

9) podejmowania wszelakich dzińań mających na celu poprawę warunków bytowych

zwięrząt bezdomnych, porzuconych lub skrzywdzonych, w szczególności

zaopatr:ywartia ich w: lekarstwa, karmę, zabawki, koce i inne niezbędne akcesoria,----

10) organizowanie domów zastępczych, hotelowanie zwieruąt, finansowanie operacji,-----

11) pozostałe, niewymienione wyżej zachowania zmierzające do poprawy jakości życia
zwierząt wyżęj zorganizowanych. -------

§ 3. Siedzibą Fundacji będzie miasto Szczecin, wojewódżwo zachodniopomorskie.-------

§ 4. Na realizację celów Fundacji Stawający przeznaczają fundusz założycielski w
kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych) - kwota ta ptzeznaczona jest przez Fundatora w formie

gotówkowej

§ 5. Dochody fundacji pochodzió mogą z: funduszu założycielskiego, darowizn,

spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz grantów, dochodów ze zbiórek publicznych,

dochodów z majątku Fundacji, dochodów z działalności gospodarczej, odsetek bankowych,

irrrrych dochodów. - --..;-
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§ 6. Zasady funkcjonowania Fundacji określa szczegółowo Statut.------

§ 7. Wypisy tego aktu możnawydawaó Fundacji w dowolnej ilości egzemplarzy.------

§ 8. Notariusz poinformował Stawającą o treści art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06

kwietnia 1984 r. o fundacjach, a w szczególności o tym, iż Fundacja podlega obowipkowi
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowośó prawną z chwilą wpisu.----------

§ 9. Pobrano:--

a) taksę notarialną na podst. § 3 i § 5 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czer:wca 2004 r. w

sprawie maksym. stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564) --_------100,00 zł,

b) 23 % podatku VAT od poryższej kwoty na podst. art. 4I ust. 1 ustawy z dnia Il
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z2004 r. nr 54, poz. 535)------------23,00 zł,

c) taksę notarialną za 5 wypisów na podstawie § 12 tozp. Min. Sprawiedliwości z dńa
28 częrwca2004 r. w kwocie-- -----85,00 zł,

d) 23 % podatku VAT od poryższej kwoty na podst. art. 4l ust. l ustawy z dnia lI
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z2004 r. nr 54, poz. 535) ------------19,55 zł.

Łącznie pobrano:- -- 227,55 zł
(dwieście dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt pięć gro§zy).--

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYĘTO I PODPISANO.
Na oryginale aktu podpisy ńoĘIi:
Stawający i Emerytowany Notariusz Kazimierz HELŃSKI, Zastępca Notariusza Jana

BORSKIEGO - Notariusza w Szczecinie

Rep. AN. .1@..} .D0l6
Opłaty zańńejsza wypis pobrano przy oryginale aktu.

Wypis ten wydano,.R.UAO§ rl
Szczecin, dńa 07 listopada 20 1 6Yku


