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Potwierdzenie zloienia ofe v

Realizacia zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy w
zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pafstwa z pominiQciem

otwarteto konkursu ofert
UrzEd Miejski w Biatymstoku
Departament Spraw Spolecznych

Pomoc obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrolnym .

369324
accb-e88d-ff7e
29.L1.2O22 t.

Kon kurs

Urzqd:
Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data zlo2enia
elektronicznie:
Nazwa sklada.jqcego: Eleos Prawoslawny O5rodek Milosierdzia Diecezii Bialostocko - Gda6skiej

V. O6wiadczenia

O6wiadczam(y), 2e:

1) oferent* / o,ffi skladajqcy niniejszE ofertq nie zalegacjq). / zalegatjqf z oplacaniem

nale2no6ci z tytulu zobowiQzai podatkowych;

2) oferent* / offi skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-jE)* / zategat'jqf z oplacaniem

nale2nosci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czqsci ll niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Re.iestrem SEdowym* / ifne
wtaititvq-ewiffi;

4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym ifaktycznym;
5) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych dotycza te dane, zlo2yty stosowne oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

wniosek wY3enerowano w syttemie witkac,p , suma kontrolna: aGb_e8ad_lfr.
51rona:12 2
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(podpis osoby
upowa2nione.i

lub podpisy os6b
upowainionych

do skladania o(wiadczeri
woli

w imieniu oferenta)

oata.?.2..!!....*!k

Zalaczniki:

1. Wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zlo2enia oferty podpisane przez osoby
upowa2nione do sktadania oSwiadczeri woli, zgodnie z wyciqgiem z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajEcym status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentu.iqcych (obligotoryjny - popierowo)
2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidenc.ji potwierdzajqcy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujQcych 'dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi w
Krajowym Rejestrze SEdowym (obligotoryjny - popierowo)

3. Kopia aktualnego statutu (obligotoryjny - popierowo)
4. lnne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska lub o5wiadczenie partnera

itp. (obligotoryjny - popierowo)

wnioset wvgenerok..o w syslemie wit*ac,pl, 5uma konUolna: ...b..!!.!rr.
stronar2 r T



U PROSZCZONA OFERTA REALIZAO I ZADANIA PU BLTCZN EGO

(na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego paristwa)

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelnit wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczeg6lnych polach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skreSlit niewtaSciwq
odpowiedi ipozostawii prawidlowq. Przyklad: "potieranie*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

Prezydent M iasta Biategostoku

Nazwa: Eleos Prawoslawny OSrodek Milosierdzia Diecezji Bialostocko - Gdaiskiej, Forma prawna
Organizcja powstala na mocy umowy pafstwo-ko6ci6l, Numer Krs: 0000225174, Kod pocztowy:
15-420, Poczta: Bialystok, MiejscowoSi: Biatystok, Ulica:5w. Mikolaja, Numer posesji:5,
Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. Biatystok, Strona www: wwww.eleos.pl,
Adres e-mail: masalskil@op.pl, Numer telefonu: 607740560,

Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 15-420, Poczta: Bialystok, Miejscowosi: Bialystok, Ulica:Sw.Mikolaja, Numer
posesji:5, Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. Bialystok,

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Adres e-mail: masalskil@op.pl Telefon: 607740560

Pomoc obywatelom Ukrainy w zwiEzku z konfliktem
zbrojnym .

12.12.2022 3t.L2.2022

wniosek wlgenerowano w systemE wnkac pl, suma kontrolna: a@b €33d ff/€

1. Organ administracji publicznej, do
kt6rego adresowana jest oferta

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innei
ewidencji,. adier, $tri.'diiby; strola,Elv.w;.adrenr di adres e-mail, num€r telefonu

Marek Masalski2. Dane osoby upowainionei do
skladania wyjaf niei dotyczqcych
oferty (np. imiQ inazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

1. tltul zadania publicinegrt

2. Termin reali:acji :adania Data
rozpo€zqcia



Celem zadania jest udzielenie pomocy rzeczowej i iywno(ciowej obywatelom ukrainy
przebywajqcym na terenie miasta Bialegostoku w zwiqzku z konfliktem zbroinym na terytorium tego
panstwa. Zadanie bqdzie polegalo na zapewnieniu obslugi w punkcie pomocy uchodicom w dni
powszednie od poniedzialku do piqtku w 9od2.15.00 - 18.00. oraz przekazaniu odbiorcom zadania
niezbqdnych: produkt6w 2ywnoSciowych, higienicznych ichemii gospodarczei. Dodatkowo
udzielane bqdQ porady i informacje na temat form pomocy mo2liwych do uzyskania przez obywateli
Ukrainy w instytucjach oraz organizacjach funkcjonujqcych na terenie wojew6dztwa podlaskiego.

Adresatami pomocy bqdq obywatele Ukrainy, kt6rzy przybyli na teMorium Rzeczpospolitej Polskiej
w zwiqzku z dzialaniami wojennymi prowadzonymi na teMorium tego pa6stwa oraz obywatele
Ukrainy posiadajqcy Kartq Polaka, kt6rzy wraz z najbliisza rodzina z powodu dzialah wojennych
przebywajq na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Mieisce realizacii

Punkt Pomocy Uchodicom
ul. Warszawska 47
15-062 Bialystok

4, Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

zakup iywnoki na kwote 20
000,0021

Wykaz os6b otrzymujqcych
pomoc 2ywno6ciowq.

*oiosel syl.n..oaano e 5y5temie witkac pl, ruma konrrolnr ..r!.aa.Hfr€
Srrcn.:2 r5

3. Syntetyczny opls radania {wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Wydawanie 2ywnoici i 6rodk6w
czystoSci.

5. Nr6tka charakterystyka clferenta, ieto doswiadczenia w realizacji drialai planowanycfi w
ofercie oraz asob6w, kt6re bqdq wykorrystywane w realizacii zadania.

Nazwa rezultati.l
Planowany poziom

osi{Bniecia rezultat6w
(wartoi6 docelowa)

spos6b monitorowanla' rerultat6w / ft6dlo
informacii o osi?gnl€ciu

wskainika



Charakterystyka oferenta

Nasz Osrodek od poczqtku istnienia, czyli od 1996 r. prowadzi akcjQ wydawania bezplatnych
posilkdw, odzieiy, paczek iywno6ciowych. Mamy wiqc doSi d u2e do6wiadczenie w tej mierze.
Jeste6my ocenianijako powaZny partner w tworzeniu niekonwencjonalnych, nowatorskich form
pomocy spolecznej. Podejmowali6my r6ine dzialania dotyczqce pracy socjalnej z osobami
bezdomnymi i ubogimi, otrzymywali6my (rodki z Urzqdu Miasta: "Pomoc osobom bezdomnym na

terenie miasta Biategostoku",,,Prowadzenie iwietlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych", prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla os6b irodzin z problemem
alkoholowym., "Dzia'tania na rzecz wyrownywania poziomu 2ycia os6b irodzin znajdujqcych siq w
trudnej sytuacji iyciowej -doiywanie, przekazywanie iwydawanie 2ywno5ci "Ministerstwa Pracy i

Polityki Spolecznej ,,Pomoc osobom ubogim ibezdomnym", Srodki z Unii Europejskiej :projekt
"Razem tatwiej,, oraz z EVS na goszczenie wolontariuszy z zagranicy. Eleos byl partnerem Miasta
Biatystok w projekcie testowania standard6w pomocy osobom bezdomnym "Tworzenie i rozwijanie
standard6w ustug w pomocy i integracji spolecznej" Dzialania w zakresie standaryzacji pracy z

bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomnoici Model GSWB. W
bie2qcym roku dziqki otrzymanej dotacji z Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego w
Biatymstoku, realizowali(my jui projekt wsparcia os6b bezdomnych. Podopieczni Oarodka korzystali
z bezptatnej.iadtodajni, Swietlicy, taZni, pralni, odziezy, iywno6ci, dziQki temu ztagodziliSmy skutki
ub6stwa.

Doiwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie

W6r6d cel6w statutowych Eleos Prawostawnego Odrodka Mitosierdzia.jest zapisana pomoc ofiarom
katastrof, klqsk 2ywiolowych, konflikt6w zbrojnych iwojen w kraju izagranicE. Wielokrotnie
pomagaliSmy uchodicom iofiarom wojen, m.in organizowaliSmy transporty z pomocE humanitarna
do kra.j6w bylej Jugoslawii, podczas trwajqcego tam konfliktu.

zasoby, kt6re bqdQ wykorzystywane w realizacji zadania

Posiadamy wykwalifikowanq, dodwiadczonq kadrq, oraz 26 letnie do6wiadczenie w niesieniu
pomocy osobom potrzebujECym. Od poczqtku konfliktu w Ukrainie pomagamy uchodlcom,
przekazujqc dary islu2qc im informacja.

wniosek wygenerowano w systemre *itka..pl, suma ko.rrolna: *cLdad{f,e
Strona.3 z6



lv. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

0,00 0,0020 000,00 20 000,00 0,001 Zakup 2ywnoSci i 6rodk6w czystoSci.

0,00 0,0020 000,00 20 000,00 0,00

wniorek wv8enerowano w systeh e wilkac.pL, suma ko^trolna accb-e8ad-fDe
st.ona:4 r 6

tp. Ridral koartu warto6c PLN , z..dotacll
Z wkladu

finansowego
Z wkladu

osoboweBo
Z wkladu

rzeczowego

5uma wszystkich koszt6w realizacil zadanla
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V. O6wiadczenia

O(wiadczam(y), ie:

1) oferent* / offi skladajqcy niniejszE oferte nie zalega(-iq)* / zaffi z optacaniem

nale2noici z tytulu zobowiqzarl podatkowych;

2) oferent* /offi skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zateBafiA)r z oplacaniem

nale2noici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czeici tl niniejszei oferty sE z8odne z Kraiowym Rejestrem Sqdowym* / rnrrE

wtarj,cirr-q-ewiffi;
4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatQcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym;
5) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,

osoby, kt6rych dotyczE te dane, zloiyty stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

DYR

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy osob

upowainionych
do sktadania o6wiadcze6

woli
w imieniu oferenta)

o-cDAIJS(r EJ

Data..(...f. ll '2rZL,

Zatqczniki:

1. Wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie ztoienia oferty podpisane przez osoby

upowainione do skladania oSwiadczeri woli, zgodnie z wYciEgiem z Krajowego Rejestru

SEdowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajEcym status prawnY podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentu.iQcych (obliqotoryjny - popierowo)

wniorel wyaene.owano w sYsten'e witka. pl, sumakontrolna: &lE$.llf,e

EKTOR
EJ.EOS
OSTOOEx MrtcrjrE,iDZtA

DIECE4t
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2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajQcy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujEcych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi w
Kra.iowym Rejestrze Sadowym (obligotoryjny - popierowo)

3. Kopia aktualnego stalulu (obligotoryjny - papierowo)
4. lnne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska lub oiwiadczenie partnera

itp. (obligotoryjny - popierowo)

wniosel wycenerowano w 5ystemie witkac.pl, suma konrrotna:..cbrS8.t-ar.
Strona 526



3.-Al'erv"/r*-r4

ELEOS Prawoslawny osrodek Milosierdzia Diecezji Bialostocko - Gdanskiej zwany dalej ELEoS

dziala na podstawie przepis6w ustawy z dn. 4 lipca 1991 r. o stosunku Paistwa do Polskiego

Autokefalicrrego KoSciola Prawoslawnego (Dz.U. nr. 66 poz. 227 wraz z p,6in. zrn.) oraz niniejszego

statutu i z tego q utu posiada osobowoSc prawnq.

STATUT

ELEOS
PRAWOSLAW}{EGO OSRODKA MILOSTERDZ

Diecezji Bialostocko -Gdaiskiej

Rozdzial I: Postanowienia og6lne

sl

s2

Terenem dzialania ELEOS jest obszar Rzecrypospolitej Polskiej

s3

Siedzibq ELEOS jest Bialystok ul. Sw. Mikolaja 5

Rozdziat II: Cele i metody dzialania ELEOS Prawoslawnego Of rodka Milosierdzia
Diecezji Bialostocko- Gdaiskiej

$4

Cele ELEOS:

l. dzialalnoS6 charltat,'wna idobroczynna w kaju i za granicq

2. utrzymanie dwiadomo3ci religijnej i narodowej ludzi objqtych pomoc4' oraz rozwijanie

braterskich kontakt6w na plaszczyimie migdzyludzkiej'

3. przeciwdzialanie negatywnym zjawiskom spolecznym, oraz patologiom spolecznym.

4. dzialalnoi6 na rzecz mniejszoSci narodowych,

5. pomoc rodzinom ubogim, patologicznym oraz z problemem alkoholowym,

6. pomoc dzieciom pochodz4cym z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych, z problemem

alkoholowym oraz wychowank6w Dom6w Dziecka-

7. pomoc osobom bezdonrnym. ubogim, starszym, chorym i niepelnosprawnym.

8. pomoc ofiarom katastrol klgsk Zy'rviolowych, konflikt6w zbrojnych i wojen w kraju i za

granicq
9. pomoc uchodicom i emigrantom.

I 0. prowadzenie dzialalno5ci edukacyjno-oSwiatowej,

I l. dzialalno66 rvspomagajqca rozw6j wsp6lnot i spoleczno6ci lokalnych'

12. ochrona i promocja zdrowia.

S DYREKToR

kol2ia 5
rr ?:':l3e

1r i ,.ri.;Elt:7 tnpR^wosr^
t,\ h:, otEcEa

ELEOS
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E
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ELEOS realizuje swoje cele poprzez dzialalno(6 nieodlatnq pozrytku publicznego w zakes h6rej
wchodz4:

l. prowadzenie dla dzieci i mlodzieLryl. Swietlic socjoterapeutycmych, Srodowiskowych, oraz
plac6wek wsparcia dziennego: w fonnie opiekuiczej,, w formie specjalistycznej oraz
tbrmach pol4czonych,

2. prowadzenie warsztat6w terapii zajgciowej oraz klub6w i centr6w integracji spolecznej,
3. dzialania z zakresu pieczy zastgpczej w tym wspieranie rodzin i tworzenie plac6wek

opiekuriczo-wychowawcrych,
4. prowadzenie Prawoslawnych Domow Opieki dla os6b starsrych i niepelnosprawnych,
5. organizacja i finansowanie *ypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i mlodziezy,
6. prowadzenie samoksztalcenia i szkolenia kadr pracownik6w i wolontariusry chcqcych nie6t

pomoc potrzebuj qcym,

7. rozwijanie strultur terenowych dla objqcia opiekq wipkszej liczby os6b,
8. organizacja pomocy i samopomocy osobom ubogim, starszym, chorym, niepehrosprawnym,

dotkiigtym wypadkami losowymi oraz z problemem alkoholowym ,

9. organizacja pomocy ofiarom katastrof, klgsk zyrviolowych, konfliL16w zbrojnych i wojen w
kraju i za granic4.

10. organizacja kurs6wjgzyka polskiego i kurs6w jgzyk6w obcych,
ll. dzialalnoit z zakresu pomocy spolecznej: dzialar.ia na rzecz os6b bezdomnych, dzialania

zapobiegajqce niedozywieniu, dzialania na rzecz os6b i rodzin ubogich, potrzebujqcych,

znajdujqcych sig w trudnej sytuacji, prowadzenie jadlodajni i punktow pomocy dora:lnej dla
os6b bezdomnych i ubogich,

12. prowadzenie dzialalno6ci, kt6rej celem jest zdobyvanie Srodk6w przemacmnych na

finansowanie dzialalnoSci statutowej ELEOS,
13. w imy spos6b w granicach prawem dopuszczanych.

Rozdzial III: Stosunek ELEOS do wladry koicielnej oraz innych os6b i insgtucji

$6

Najwyzsz4 wladz4 dla ELEOS jest Biskup Diecezjalny, kt6ry:

l. powofuje do zycia ELEOS.
2. zatwierdza slatut ELEOS i dokonuje w nim zmian,
3. powofuje i odwoluje dyrektora i czlonkow zarzqdu ELEOS,
4. wyznacza komisjq rewizyjnq i zrzqdza stosowne kontrole,
5. likwiduje ELEOS jak r6wnie2 jego ogniwa terenowe.

s7

l. ELEOS nie mo2e udzielal polryczek ani zabezpieczat swoim maj4tkiem zobowiqza.ri,
czlonk6w j ego organ6w lub pracownik6w i ich os6b bliskich pozostajqcych w stosunku
pokrewieistwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia oraz
wsp6tmal2onl6w, przysposobionych i zwi?anych stosunkiem opieki bqdZ kurateli.

.]AKU

2. ELEOS nie moLe przekazywat, d6br materialnych, ani drodk6w pomocy na rzEcz c
jego organ6w lub pracownik6w na zasadach
przecigtnych benefi cjent6w ELEOS.

o

ELEOS
PRAwost !.\rity oSRoDEK I irJ.OsiEf,rzta

DIECEZiI llr,itosToc:'t I r,Alj:jKrEl

ll X.'-1?l?:l'il"1,',1'J1ra":

DYREKT OREI.EOS
OSIOEEX MIT,OSIERD

{DA(sklEJDr6CE4l i

ra Aiasakhi

innych niZ w stosunku do os6b trzecich I

1

zcoDNoSC
HYGINALEI\/,
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ELEOS nie mo2e sluiy6 swoim majqtkiem lub zawpia(. Swiadczonych uslug do czlonk6u' 
_.

jego organ6w bqdi pracownik6w oraz ich bliskich na zasadach innych niz w stosunku do os6b

trzecich.
Zabrania sig zakupu towar6w lub usfug od podmiot6w, w kt6rych u czqslnicz4 czlonkowie

organO* fif6s iub pracownicy oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niz w stosunku

do os6b trzecich lub po cenach wyZszych nD rynkowe.

s8

Ograniczenia wymienione w $ 7 dotyczq r6wniez Komisji Rewizyjnej

Rozdzial IV: Struktura EI 'f,''OS

$e

Dzialalno5ci4 ELEOS kieruje Zarz4d, w sklad, kt6rego wchodz4:

I. Dyrektor
2. ZastEpca Dyrekora
3. Skarbnik
4. Czlonkowie Zarzqdu

$rr

Dyrektor jest organem ELEOS Prawoslawnego Osrodka Milosierdzia Diecezji Bialostocko -
Gdanskiej i ponosi odpowiedzialno66 za jego efekqrvnq pracq.

s12

Do zadan Dyrel:tora nale2Y:

l. zwolywanie Posiedze
2. zarzqd operatYwnY m

6 i przewodniczenie Zarz4dowi,
ajqtkiem ELEOS i Podejmowan ie decyzji w sprawach finanso

innych (w tym przYjm owanie dotacji, darowizn, sPadk6w, zapis6w, ofiar, itp.),

zatrudnianie i zwahianie pracownik6w oraz zatwierdzanie regulamin6w i innych

Czlonkowie Zarzqdu nie mogq by6 osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo

umy5lne Scigane z oskarienia publicznego lub przestqpstwo skarbowe'

s10

Do zalresu dzialmia Zarz4du naleLry:-

1. opracowyxanie plan6w dzialania ELEOS,

2. podejmowani e decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo(ci; przy zb1'waniu

nieruchomo6ci konieczna jest akceptacja Biskupa Diecezjalnego,

3. zatwierdzanie rocaych sprawozdari finansowych i merltorycmych,

4. prryjmowanie uchwal reguluj4cych dzialalnoii ELEOS,

5. reprezentowanie ELEOS na zewnQtrz,

6. oSwiadczenia woli w imieniu ELEOS sklada dyrektorjednoosobowo lub dw6ch czlonk6w

Zarz4du dzialaj4cYc h lqcznie.

' ]AKU

'' haleiecych do kompetencji pracodawcy,

4. przedstawianie rocznych bilans6w i sprawozdair do zatw ierdzenia Zarz1dowi'

5. organizacia no*ych placowek oraz ich likwidacja. ia
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Podczas nieobecnosci Dyrektora zastQpuje go ZastQpca Dl,rektora. JednoczeSnie w niekl6rych

obszarach dzialania na mocy pisemnego pelnomocnictwa Dpektora moze on na stale

lvypetniai cz9!( zadah i uprawnien Dyrektora.

$14

Skarbnik jeSli posiada stosowne przygotowanie zawodowe moirc pelni6 rolg Gl6mego Ksiggowego

ELEOS. Mozliwe jest te2 powierzenie tej funkcji spolecznie; w6wczas Skarbnik jest bezposrednim

zwierzchnikiem Gl6wnego KsiEgowego.

Do udafi Skarbnika nale2ry;

l. czuwanie nad prawidlowo$ciqrozliczeh finansowych,
2. opracowanie planu wydatk6w oraz sprawozdaf finansowych,
3. bie24ce nadzorowanie spraw finansowych.

$rs

1. Komisja Rewizyjna wymaczona przez Biskupa Diecezjalnego dokonuje kontroli maj4tku, kiqg i
gospodarki finansowej ELEOS i sklada sprawozdanie Biskupowi Diecezjalnemu.

2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej:
a/ nie mog4 by6 czlonkami organu zzru4dzajqcego ani pozostawa6 z nimi w zwi4Tku

mal2efskim, we wsp6lnym po2ryciu, w stosunku pokewiefstwa, powinowactwa lub
podleglo5ci slu2bowej,
b/ nie mog4 by6 osobami skazanymi prawomocnyn wyrokiem za przestQpstwo umy6lne

Scigane z oskarZenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe,
c/ mog4 otrzymywa6 z tytufu pelnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych koszt6w
lub wynagrodzenie w wysoko6ci nie wyZszej ni2 przecigtne miesiqczne wynagrodzenie w
selrtorze przedsiEbiorstw ogloszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdzial V: Majqtek ELEOS Prawoslawnego OSrodka Milosierdzia Diecezji
Bialostocko - Gdariskiej i inidla dochod6w,

$16

Maj4tek ELEOS stanowi4 ruchomo6ci i nieruchomo6ci.

s17

Na majqtek ELEOS skladajq sig:

l. ofiary i darowizny pieniqlne oraz w naturze pochodzqce od os5b prawnych, fizycznych,
spolecznoSci wiernych i z funduszy koScielnych,

2. ofiamo56 publiczna,
3. subwencje idotacje pochodz4ce od krajowych lub zagranicznych instytucji pan

samorzqdowych, spolecznych,
4. Srodki finansowe pochodz4ce z fundusry Unii Europejskiej,
5. spadki izapisy.
6. inne dochody
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Dochody ELEOS przez)aczone sq na dzialalno56 statulowe po:}tku publicmego.

Rozdzial VI: Symbol i Swigto Patronalne

sle

ELEOS uiywa symbolu przedstawiajqcego dwie zl4czone dlonie symbolizujqce serce z napisem
ELEOS.

$20

Swigtem Patronalnym ELEOS jest ostatnia niedziela przed Postem Bo2onarodzeniowlm.

Rozdzial YII: Postanowienie koicowe

s2r

l. W przypadku likwidacji ELEOS jego majqrek przechodzi na wlasnoSi Di
Gdanskiej Polskiego Autokefalicznego KoSciola Prawoslawnego,

2. Likwidacjg przeprowadza komisja likwidacyjna powolana przez Biskupa
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