Nr KRS

Nr NIP

pieczęć wnioskującego

SYSTEM OSP

Nr REGON

ID

WNIOSEK O NADANIE SZTANDARU DLA
1. OSP …………………………………………………………………………………………..….
2. Oddział Gminny ZOSP RP w ……………………………….……………….………….……
3. Oddział Powiatowy ZOSP RP w …………………………………………….…………..…..
4. Fundator sztandaru …………………………….…………………………….…………...….
HISTORIA
1. Rok założenia (powstania) ………………………………………………….……………….
2. Założyciele ……………………………………..………………….…………………….……..
(imiona i nazwiska)

3. Ważniejsze wydarzenia w okresie działalności ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: historia OSP (Oddziału) może być dołączona w formie załącznika wraz z kserokopiami dokumentów
potwierdzających datę założenia

4. Otrzymane wyróżnienia ………………………………………………………………………
(nazwa, data nadania, nr dokumentu)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………..
(podpisy i pieczątki wnioskodawców)

OPINIE
1. Opinie Prezydiów Zarządów Oddziałów Związku OSP RP:
a) gminnego ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………
(pieczątka i podpis)

b) powiatowego ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(pieczątka i podpis)

DECYZJA
1. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP podjęło uchwałę
Nr ……….z dnia …………..20….. r. o nadaniu sztandaru.
2. Odmówiono nadania …………………………………………………………………………..
(uzasadnienie)

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

Uwaga: Akt nadania sztandaru zostanie wydany:
1) – po przedłożeniu do wglądu oryginalnego sztandaru i górnej części drzewca. Na drzewcu
ma być specjalny uchwyt (na wysokości górnej krawędzi płata sztandaru, od strony płata, na
której umieszczony jest znak Związku) do przypięcia karabińczyka kokardy odznaczenia
(sztandar wykonany zgodnie ze wzorem określonym Regulaminem Sztandarów,
wprowadzonym Uchwałą nr 96/XI/2000 ZG ZOSP RP – ABC Strażaka Ochotnika, cz.8).
2) –po przedłożeniu do wglądu scenariusza uroczystości, (wykonanego zgodnie z
Ceremoniałem OSP, wprowadzonym Uchwałą nr 97/XI/2000 ZG ZOSP RP – ABC Strażaka
Ochotnika, cz.7).
3) –wniosek o nadanie sztandaru należy przedłożyć co najmniej na 3 m-ce przed terminem
uroczystości.
Załączniki:
3) deklaracja OSP,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających datę założenia OSP,
3) w razie konieczności – historia OSP

……………………………………………
(pieczęć wnioskującego)

DEKLARACJA

Niniejszym deklarujemy, że sztandar będzie (jest) wykonany zgodnie z
Regulaminem Sztandarów, wprowadzonym Uchwałą nr 96/XI/2000 ZG ZOSP RP.
Jednocześnie oświadczamy, że uroczystość nadania sztandaru będzie
przebiegała zgodnie z załączonym scenariuszem.
Upoważniony do kontaktu w sprawie uroczystości nadania sztandaru jest
……………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko, funkcja

……………………………………………
nr telefonu stacjonarnego

…………………………………………
nr telefonu komórkowego

Planowany termin uroczystego przekazania Sztandaru ………………………………

……………………… dnia …………..20……r.

………………………………………….
Pieczęć i podpis wnioskującego Prezesa

