Statut Kapituły Medalu „Bene Agendi”
Kapituła Medalu „Bene Agendi” (zwana dalej Kapitułą) jako kolegium społeczne działa w strukturze Białobrzeskiego
Towarzystwa Kulturalnego, ale jest od niego niezależne. Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne ma za zadanie tylko wspomagać
organizacyjnie i logistycznie pracę Kapituły.
1.

Podstawowym zadaniem Kapituły jest nadawanie, lub z uzasadnionych powodów pozbawienia nadanego wcześniej
Medalu „Bene Agendi”.
2. Kapituła stoi na straży honoru Medalu i ma za zadanie utrzymanie jego wysokiej rangi.
3. Kapituła ma prawo do wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Medalu.
4. Kapituła składa się z co najmniej 6 członków.
W jej skład mogą wejść przedstawiciele następujących środowisk:
a). seniorzy i nestorzy ziemi białobrzeskiej,
b). rodziny Ś.P. Rudolfa Butscha,
c). Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego,
d). organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie ziemi białobrzeskiej,
e). instytucji i firm, których działalność zainicjował Ś.P. Rudolf Bautsch,
f). samorządu terytorialnego ziemi białobrzeskiej
g) autor projektu upamiętnienia działalności społecznej Ś.P. Rudolfa Butscha.
5. Kapituła na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera: Przewodniczącego Kapituły, jego zastępcę i Sekretarza Kapituły i
zatwierdza swój Statut i Regulamin. Regulamin Kapituły jest integralną częścią niniejszego Statutu.
6. Kapituła działa bez kadencyjności i może przyjmować nowych członków w swój skład na wniosek osób wymienionych w
Pkt. 6 podpunkty a),b),c),d) i e) Regulaminu Kapituły.
7. Kapituła na wniosek osób wymienionych w Pkt. 6 podpunkty a),b),c),d) i e) Regulaminu Kapituły, może odwołać ze
swego składu członka jednomyślnie w głosowaniu tajnym.
8. Członkami Kapituły zostają wszyscy żyjący odznaczeni Złotym Medalem „Bene Agendi”.
9. Kapituła wyznacza osobę do wręczania Medalu.
10. Kapituła określa termin uroczystego wręczenia Medali: w rocznicę urodzin Ś.P. Rudolfa Butscha (tj. 27 kwietnia), lub w
czasie święta państwowego.
11. Kapituła przyznaje Medal kandydatom zgodnie z Regulaminem.
12. a) Dokumentację Kapituły prowadzi i przechowuje jej Sekretarz.
b) Wybite medale przechowuje członek Kapituły: przedstawiciel
rodziny Ś.P. Rudolfa Bautscha.
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 ……………………………………..

