Załącznik nr 1.

STATUT DIECEZJALNEGO FUNDUSZU
MISYJNEGO
Art. 1 Cele i zadania DFM
a) Celem DFM jest niesienie pomocy materialnej Misjonarzom Diecezji
Gliwickiej w krajach, w których pracują na misjach; oraz zabezpieczenie
materialnej strony animacji misyjnej w diecezji.
b) Materialne zabezpieczenie pobytu misjonarzy na urlopie w Polsce.
Art. 2 Struktura DFM
a) Fundusz DFM jest instytucją diecezjalną powołaną przez Biskupa Ordynariusza.
b) Na czele DFM stoi zarząd, w skład którego wchodzą:
— Każdorazowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Gliwickiej,
— Członkowie Rady Misyjnej.
Art. 3 Działalność Zarządu
a) Posiedzenie Zarządu DFM zostaje zwołane przez Dyrektora PDM diecezji lub na wniosek członków zarządu.
b) Zarząd dba o uzyskanie środków pieniężnych oraz zajmuje się organizowaniem pomocy dla misjonarzy.
c) Zarząd ocenia projekty i przyznaje środki.

d) Zarząd podaje do publicznej wiadomości przeznaczenie i wykorzystanie środków.
Art. 4 Źródła dochodów dla DFM to:
a) wpływy z ofiar na rzecz misjonarzy z naszej diecezji w środę popielcową,
b) ofiary złożone przez kapłanów i ministrantów z kolędy,
c) ofiary na misje złożone przez młodzież bierzmowaną,
d) część z ofiar przekazywanych podmiotom zewnętrznym w stosunku
do diecezji gliwickiej,
e) darowizny i ofiary,
f) festyny, zbiórki.
g) DFM posiada własne konto, na które będą wpłacane środki finansowe potrzebne do działalności. Dyrektor PDM diecezji jest zobowiązany do ustanowienia Skarbnika w Zarządzie. Środki finansowe
będą podejmowane zawsze przez dwie osoby z Zarządu.
Art. 5 Kryteria podziału środków
a) Środki DFM mogą być przeznaczone dla Misjonarzy Diecezji Gliwickiej
lub Misjonarzy pochodzących z Diecezji Gliwickiej oraz na pokrycie
kosztów związanych z działalnością DFM.
b) Środki przyznaje się Misjonarzom, którzy:
— znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
— utrzymują kontakt z DFM,
— przedkładają uzasadnione i opracowane projekty,
— rozliczają się z otrzymanej pomocy w określonym czasie.

c) Decyzje o przyznaniu środków przekraczających kwotę 500€ podejmowane są przez Zarząd większością głosów.
Art. 6 Dyrektor DFM przedstawia księdzu Biskupowi i Zarządowi do 1
czerwca sprawozdanie za rok poprzedni o przyznanych i wykorzystanych
środkach.

