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UCHWAŁA Nr

28.06-1511

Zarządu Stowarzys zenia Społeczno-Kulturalnego
,,Porozumienie Wschód, _ Zachód,,
z dniaZ8 czerwca2}I5 r.
w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru dla StowarzyszeniaSpołeczno.
Kulturalne go,,P orozumienie Wschód _ Zachód,, i przyj ęcia jego Regulaminu.

Na podstawie $ 52 ust. 2 pkJ Z Statutu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego

Wschod _ Zachód'', stanowiącego załączn\knr 1 do uchwały Nr 2 załoŻycieli
''Porozumienie
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego,,Porozumienie Wschód
Zachód,, z dnia 19 lipca
2010 r. w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia - Społeczno -Kulturalne go
Wschó d _ Zachód,,
',Porozumienie
Zar

1.

ząd S towarzyszeni a S p ołeczno -Kulturalne
,,Porozumienie Wschód _ Zachod,,
uchwala, co następuje:

g

o

s1.

W związku z nadchodzącąs.rocznicązaŁoięnia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
,,Porozumienie Wschod _ Zachód'', powołuje się Komitet Fundacyjny Sztandaru dla

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,Porozumienie Wschód, _ Zachód,,, zwany da|ej
,,Komitetem".
2. Komitet jest organem pomocniczym Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
,,Porozumienie Wschó d _ Zachód,,, zwanego dalej ,'Stow arzyszeniem,, .

$2.

Skład osobowy Komitetu ustali Prezes Stowarzyszenia w drodzepostanowienia.

Komitet rozpoczyna swoją pracę
określonym w s 2.

z

$3.
dnięm powołania jego składu osobowego

s4.

w

trybie

Ce|e, zadania, zasady działania Komitetu oraz zasady fundacji sztandaru określaRegulamin
Komitetu, stanowiący załączniknr l do niniejszej uchwały'

ss.
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Załącznik nr I
do uchwaĘ Nr 28-06-1511 Zarządu Stowarzyszenia SpołecznoKulturalrrego ,,Porozumienie Wschód _ Zachod,' z dnia 28 czerwca

2015 r, w sprawie powołania Komitefu Fundacyjnego Sztandaru dla
Stowarzyszenia Społeczno-Kulfuralnego,,Porozumienie Wschód
Zachó d,, i przy j ęcia j ego Regulaminu.

REGULAMIN

KOMITETU FUNDACYJNEGO SZTANDARU
DLA STOWARZYSZENIA SPoŁECZNO.KULTURALNEGo
,,POROZUMIENIE wSCHoD _ ZACHÓD"
Preambuła

W 2015 roku Stowarzyszenie,,Porozumienie Wschod

- Zachód'' obchodzic będzie
5-lecie swojego istnienia. Z okazji rocznicy wśród naszych członków powstała inicjatywa
ufundowania sztandatu organ|Zacji. Dla społecznościczłonków, wolontariuszy i przyjaciót
Stowarzyszenia ręcznie haftowany sztandar organizacji będzie nięzwykle waŻnym symbolem
realizowanej przez nas misji i naszych celów oraz szczfinych wartościorganizacji, jakimi s6
braterstwo i pojednanie narodów, porozumienie, dialog, solidarnośó i wzajemny szacunek
między narodami na Wschodzie iZachodzie Europy i świata.
Sztandar uzewnętrzniać będzie jednośći współdziałanię społecznościorganizacji,
a takŻe osobiste przywiązanie do niej kłŻdego z nas. Będzie on nam towarzyszyć podczas
chwil szczegó|nie waŻnych i uroczysĘch dla Stowarzyszenia, jak również dla naszego
środowiska lokalnego, regionu, dla Polski i Europy. Wokół sztandaru chcielibyśmyjednoczyc
się zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. Pragniemy, aby nasz poczet sztandarowy
uczestniczył regularnie w uroczystościach kościelnych, państwowych, samorządowych'
or ganizacyjnych i iałobny ch, w aŻny ch dl a sp o łe czno ści S to w ar zy szenia.
W związku z pov,ryŻszym powołujemy Komitet Fundacyjny Sztandaru dla
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,Porozumienie Wschód _ Zachod'' i postanawiamy,

co następuje:

$1.
Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,Porozumienie
jest organem pomocniczym Stowarzyszenia
Wschód _ Zachód,,, Zwany dalej
',Komitetem''

Społeczno-Kulturalnego ,,Porozumienie

Wschód

Zachód,,, Zwanego

dalej

,,Stowarzyszeniem".

s2.

Celem Komitetu jest ufundowanie sztandaru dla Stowarzyszenia.

Do zadan Komitetu nalezą

$3.

1) gromadzenie funduszy na sztandary
2) ewidencjonowanie wpłat na rzęcz fundacji sztandaru i prowadzenie wykazu

3)

fundatorów;
zadbanie o prawidłowe uhonorowanie
wykonania pamiątkowych gwoździ
honorowych;

fundatorów sztandaru poprzez zamówienie
fundacyjnych i wystawienie dyplomów

Y',{

i kontakt z wykonawcą w zakresie projektu, technik
wykonania, terminów i dostawy (odbioru) sztandaru oraz dodatkowych akcesoriów;
5) wybór rodziców chrzestnych sztandaru;
6) współorganizowanie uroczysto ści przekazania i po święcenia sztandaru;
7) ucze stni ctwo w c eremo n ii pr zekazani a sztandaru.
4) wybór wykonawcy sztandatu

$4.
Komitet pracuje w ramach spotkań roboczych'
każdego z czŁonkow Komitetu.

1.
2.

a takie w

ramach indytvidualnej pracy

ss.

Pracami Komitetu kieruje jego Przewodntczący przy pomocy Sekretarza.
Dokumenty w imieniu Komitetu podpisuje jego Przewodniczący.

Komitet gromadzl fundusze na sztandar
ftzy czny ch' przedsi ębiorstw, insty.tucj i.

$6.

w

szazęgolności w postaci darowizn od osób

s7.

Komitet odpowiedzialny jest za rozpropagowanie wśród członków' przyjacioł i sympatyków
Stowarzyszenia, przedsiębiorstw, instytucji, osób pełniących funkcje publiczne oraz
w róznych środowiskach informacji o potrzebach związanej Ze wsparciem inicja$,r,rry
ufundowania sztandaru dla Stow arzyszenia.

Proj ekt sztandaru

1'

2.

3.

$8.

p od le

ga zatwier dzęniu pr zez Zar ząd

S

to

warzy s zeni a.

se.

Wartośó symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustala się na:
I) bez względu na wysokośćwpłaty _ wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców;
2) wpłata od20 zł _ dyplom honorowy wręczany fundatorowi;
3) wpłata od250 zł-imienrry gwóźdźdo drzewca sztandaru ztarcząkoloru srebmego;
4) wpłata od 500 zł _ imienny gwóźdźdo drzewca sztandaru ztarczązłoconą.
Symboliczny gwóźdż' z głowicąw kształcie tarczy, z ręcznie wygrawerowanym imieniem
i nazwiskiem (lub nazwĘ i miejscowością Qub sprawowaną funkcj4) fundatora, będzie
pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia kaŻdĄ osoby, rodziny, firmy lub instytucji,
która zamierza w ten sposób potwierdzic na sztandarze swoją obecnośćw historii
Stowarzyszenia.
Na gwoŹdziach fundacyjnych nie powinno się wskazywać nazw partii politycznych.
Wskazane jest umieszczenie na gwoździach fundacyjnych informacji o fundatorze
wvmienionvch w ust. 2.

s 10.
Szczegółowe zasady fundacji sztandaru oraz właściwegouhonorowania fundatorów ustali
Komitet i ogłosi w piśmieinformacyjnym.

1.

s 11.

Fundusze zgromadzone przez Komitet przeznaazone zostaną na:
1) wykonanie płatu sztandaru wraz z drzewcem i okuciami;

rył,{,

2) w miarę moŻliwościfinansowych - zakup istotnych dodatkowych

2.

akcesoriów
sfandaru (w szczegolności gabloty do przechowywania sztandaru);
3) zor ganizowanie uroczyst ościprzekazania i poświęceniasztandaru.
W przypadku ewentualnej nadwyżki sumy zgromadzonej przez Komitet nad kosztami
wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3, pozostała suma przeznaczona zostanie na cele statutowe
Stowarzyszenia w zakresie edukacji, kultury, mŁodzieiy i nauki.
$ 12.

Za prawidłową realizację zadań Komitetu odpowiadają solidarnie cztonkowie Komitetu,
na czele z jego Przewodniczącym i Sekretarzem, przed Zarządem Stowarzyszenia i Komisją
Rewizyj ną Stowarzyszenia.

