Regulamin Kapituły Medalu „Bene Agendi”
Medal „Bene Agendi” został utworzony w setną rocznicę rozpoczęcia przez Ś. P. Rudolfa Ludwika Bautscha działalności
społecznej, dla uczczenia jego dokonań, a także dla oddania należytej czci i podziękowań jego następcom, społecznikom i
bezinteresownym działaczom.
1.

Medal „Bene Agendi” jest odznaczeniem honorowym przyznanym przez Kapitułę osobom fizycznym i prawnym.
W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać Medal pośmiertnie.
2. Kapituła działa na podstawie swojego Statutu i Regulaminu.
3. Medal „Bene Agendi” jest odznaczeniem bezpłatnym dla uhonorowanej osoby.
4. Medal „Bene Agendi” nadawany jest w trzech rangach ważności: Medal Złoty – najwyższy, Medal Srebrny i Medal
Brązowy najniższy.
5. Z Medalem „Bene Agendi” przyznawany jest tytuł: „Zasłużony Działacz Społeczny”
6. Kapituła przyjmuje wnioski o przyznanie Medalu. Wniosek powinien zawierać 1) krótki życiorys z podkreśleniem
zakresu działalności społecznej kandydata, 2) uzasadnienie o jego wyjątkowych zasługach, 3) do wniosku powinno być
dołączone oświadczenie o niekaralności.
Wnioski o nadanie Medalu mogą składać:
a). grupa mieszkańców ziemi białobrzeskiej, minimum 15 osób,
b). grupa radnych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi (7 osób)
c). grupa radnych Rady Powiatu Białobrzegi (7 osób)
d). pozarządowe organizacje pożytku publicznego,społeczne, młodzieżowe, fundacje i podobne instytucje nie
zajmujące się działalnością gospodarczą.
e). członkowie Kapituły.
7. Kapituła czuwa nad uczciwością i bezstronnością w procesie rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji.
8. Kryteria przyznawania wysokości rangi Medalu „Bene Agendi”:
a) Kapituła przyznaje rangę Medalu od najniższej do najwyższej.
b) Srebrny Medal Kapituła może przyznać po 3 latach od otrzymania Medalu brązowego
c) Złoty Medal Kapituła może przyznać po 3 latach od otrzymania Medalu srebrnego.
d) Kapituła może odstąpić od ustaleń w podpunktach a), b) i c) Pkt. 8). z uzasadnionych przyczyn, przy
jednomyślności wszystkich obecnych członków Kapituły.
9. Kapituła na wniosek osób i organizacji omówionych w Pkt. 6). niniejszego regulaminu może odebrać przyznany Medal.
Swoją decyzję, z podaniem przyczyn, kapituła może opublikować w prasie i TV lokalnej, bądź w internecie.
10. Kapituła ze swych posiedzeń sporządza protokóły na piśmie podpisane przez wszystkich obecnych. Ustalenia i decyzje
Kapituły są prawomocne przy obecności ¾ składu i podjęte przez konsensus.
11. Członków Kapituły obowiązuje tajemnica obrad i podjętych decyzji.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią Statutu Kapituły „Bene Agendi”

Podpisy członków Kapituły Medalu „Bene Agendi”
Przewodniczący Kapituły Sielski Marian
………………………………………
Wiceprzewodniczący Rzeczkowski Ireneusz ………………………………………
Sekretarz Kapituły
Tomala Lech
………………………………………
Członek Kapituły
Bomba Tadeusz
………………………………………
Członek Kapituły
Łubiński Zbigniew ………………………………………
Członek Kapituły
Świeczko Adam
………………………………………
Członek Kapituły Wojciechowski Marek ……………………………………..

