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Statut
My, lud Gellonii, w trosce o byt i rozwój matki naszej —
Gellonii, niniejszy statut uchwalamy.

§ 1.

Slubujemy, że nie dopuścimy, aby ktokolwiek i kiedykolwiek w jednej ręcę władzę zwierzchną zawarł. Od powyższej
zasady JKW wyjątkiem czynimy, Jego wolę szanować ędziemy i zawsze szablami, i życiem naszym służyć Mu będziemy,
a postanowieniom podjętym przezeń wierność ślubujemy.

§ 2.

Postanawiamy, że prawem Gellonii prawo Sarmacji, ustawy
i Straży Praw rozporządzenia równe ustawie mocą, jak i zwyczaj tradycją uświęcony będą.

§ 3.

Aby interesy ludu zabezpieczyć, Sejmik Ziemski Gellonii do
życia powołujemy. W tymże Sejmiku zasiadać będzie każdy
chętny mieszkaniec Gellonii, któremu dobro matki naszej —
Gellonii na sercu leży.

§ 4.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejmik Marszałka obierze, który odtąd rejestr mieszkańców będzie prowadził i obradom Sejmiku przewodził. Służbę jego jedynie za
honorową uznajemy i przywilejów żadnych z jej tytułu czynić
mu nie będziemy.

§ 5.

Ażeby

prawa Posłów zagwarantować, Marszałek wniosku
żadnego przez Posła ani Straż Praw złożonego odrzucić nie
będzie mógł, chyba, że w zamiarze tym Wielki Kurator go
utwierdzi. Marszałek głosowania nad projektami uchwał,
ustaw i poprawkami do nich, w kolejności od najbardziej radykalnych zarządzać będzie. A kiedy jedna z poprawek
uchwalona zostanie, dalszych, tej samej sprawy dotyczących,
głosowań Marszałek nie przeprowadzi. Wszystko podług demokratycznych się zasad będzie odbywać, w przytomności co

najmniej dwóch z pięciu części ogólnej liczby Posłów. Jeśliby
głosy nad uchwałą lub ustawą równo się rozłożyły, uzna się,
że lud Gellonii zachowania status quo będzie pragnął.

§ 6.

Sejmik

z grona swego trzech najszlachetniejszych mężów
wybierać będzie, którzy zwać się będą Kuratorami i Straż
Praw stworzą. Każdy Kurator będzie mógł być przez Sejmik
odwołany. Ci mężowie spośród siebie najgodniejszego będą
wskazywać, który będzie ich obradom przewodził i który
Wielkim Kuratorem będzie zwany.

§ 7.

Kuratorzy

projekta rozporządzeń równych ustawie mocą
Wielkiemu Kuratorowi przedkładać będą, a ten głosowanie
nad nimi w gronie Kuratorów urządzał. Wtedy rozporządzenia
w życie wejść będą mogły, kiedy dwóch Kuratorów się za nimi opowie, a z prawem matki naszej, Gellonii, będą one zgodne. Każdy Poseł będzie mógł głosowania nad rozporządzeniem w Sejmiku zażądać, a jeśliby Sejmik rozporządzenie swą
uchwałą odrzucił, moc ono z chwilą powzięcia uchwały utraci.

§ 8.

Każda

ustawa przez Sejmik przyjęta Straży Praw będzie
przedkładana, gdzie Wielki Kurator będzie nad nią głosowanie
urządzał. Ustawę za zatwierdzoną się uzna, kiedy Kuratorzy
jednomyślność osiągną. Jeśliby jednak co najmniej dwóch Kuratorów zgody swej ustawie nie udzieliło, puszczona zostanie
ona w niepamięć. Gdyby zaś jeden tylko Kurator zgody swej
nie udzielił lub własną propozycję przedstawił, wtedy zdanie
jego Sejmikowi przez Marszałka pod osąd poddane zostanie,
gdzie Posłowie będą mogli do niego się przychylić lub wolą
własną je oddalić.

§ 9.

Aby JKW hołd oddać i przedstawicielowi Jego należy szacunek okazać, urząd Namiestnika utrzymujemy i akceptujemy.
On to będzie w imieniu JKW swego podpisu wszystkim ustawom, rozporządzeniom równym ustawie mocą i wyrokom
Trybunału udzielał, które to bez jego pieczęci nieważnymi będą. Jeśliby miał wątpliwości, czy podpisu swego aktowi zgodnemu z prawem udziela, sprawę będzie mógł przed oblicze
Sądu Najwyższego wnieść. Niezgodnego z prawem aktu nie
podpisze, lecz udzielić go będzie musiał temu, który Sąd Najwyższy za zgodny z prawem uzna.

§ 10.

Gellonia sprawiedliwa być winna. Przeto, gdy zajdzie taka
potrzeba, Trybunałem Sejmik wraz ze Strażą Praw się stanie.
Gdy oskarżenie podniesione będzie, Marszałek sprawę przed
oblicze Sejmiku wniesie i rozprawie będzie przewodniczyć.
Każdy Poseł będzie mógł wówczas pytania stronom zadawać,
aby do prawdy dotrzeć. Na końcu, głosowanie tajne się odbędzie, a Sejmik o winie lub niewinności zadecyduje. W głosowaniu tym strony udziału brać nie będą mogły, a wstrzymujące się głosy za niebyłe zostaną uznane. Jeżeli wina dowiedziona przez Sejmik zostanie, Straż Praw na tajnych obradach
karę wymierzy. Jeśliby jednak co najmniej dwóch Kuratorów
o winie przekonanych nie było, oskarżony do społeczności
wolnych mężów powróci.

§ 11.

Jeśliby się zdarzyło, że szlachetny Kurator w stan oskarżenia postawiony zostanie, a Sejmik winę jego uzna, miejsce
swoje on w Straży Praw niezwłocznie utraci, a na jego miejsce
owego Kuratora Sejmik powoła. Wtedy dopiero dysputa o
wymiarze kary rozpoczęta będzie być mogła.
§ 12.

Wraz z ogłoszeniem niniejszego statutu, wszelkie powzięte
wcześniej ustawy, edykty i rozporządzenia moc swoją tracą.

Rozporządzenie Straży Praw „O zastępstwie””
Gdy na czas pewien Namiestnik nasz w ważnych sprawach
państwowych wyjedzie lub na spoczynek zasłużony sie uda,
jego prawa i obowiązki przejąć powinien mąż prawy przez tegoż Namiestnika natenczas ustanowiony a Zastępcą zwany.
Rządzić Zastępcą będzie do powrotu Namiestnika podług
ustanowionego Statutu Gellonii.

Rozporządzenie Straży Praw „O nadawaniu orderu
pogodnego słońca”
§1

Aby wynagrodzić tych, którzy dla Gellonii w najwyższym
stopniu się przysłużyli, Order Pogodnego Słońca jako najwyższe odznaczenie gelloński ustanawiamy.
§2

Order przyznaje Namiestnik, a nadaje go tym, którzy swą
pracą dal Gellonii wielce się przysłużyli. Aby prestiż Orderu
zachować, Namiestnik winien przyznawać nie więcej niż dwa
ordery w okresie krótszym niż sześć miesięcy.

Rozporządzenie Straży Praw „O Wiecu”
§1

My, Lud Gellonii, aby odwieczną tradycję gellońską zachować, wiec ustanawiamy i niniejszym dokumentem jego
funkcjonowanie zabezpieczamy.
§2

Prawo do udziału w wiecu ma każdy mieszkaniec Gellonii. Aby tradycji starej zadośćuczynić, Straż Praw zaprasza
też do wiecowania Jego Książęcą Wysokość oraz Kanclerza w danej chwili urzędującego.
§3

Wiec jest miejscem dysput Gellończyków. Jest też miejscem obrad Sejmiku Ziemskiego; tu swe decyzje ogłaszać
będzie Straż Praw, Namiestnik i każdy
Inny urzędnik, tak książęcy jak gelloński.
§4

Aby zachować kulturę wiecowania, poniższe zasady dla
każdego ustalamy:
- słów obraźliwych stosowania zabraniamy;
- obrażania wiecujących i nie tylko ich zabraniamy;

- uporczywe, niezgodne z sarmackim sposobem pisanie listów wiecowych upominane i karane będzie;
- tematy niezwiązane ze sprawami gellońskim usuwane z
wiecu będą;
- wszelkie wypowiedzi niezgodne z prawem sarmackim karane będą zgodnie z
prawem jakie naruszają;
§5

Jako

gwarancję spokojnego wiecowania Marszałkowi
Sejmiku dajemy prawo upominania i pouczania łamiących
prawo. Jeśli te środki nie pomogą, dajemy Marszałkowi
zgodę na zakazanie łamiącym prawo wysyłania na forum
wiecu listów na okres do siedmiu dni. Jeśli zaś ukarany
uzna, że wyrok nad nim ciążący
niesprawiedliwym jest, dajemy mu prawo odwołania się w
drodze sądowej.

§6

Nadawanie

i odbieranie uprawnień Moderatora, osobne
rozporządzenie, "O zarządzie Wiecu", reguluje.

Rozporządzenie Straży Praw „O powołaniu Kanclelaryji Dóbr Prowincyji Gellonia”
art. 1

Tworzymy Kancelaryję Dóbr Prowincyji Gellonia, Kancelaryją zwaną dalej.
art. 2

Kancelaryja rolę zarządcy ,wobec ziem i budowli oraz innego mienia nieruchomego i ruchomego - własnością Prowincyji Gellonia będących, spełnia.
art. 3

Zadania

ogólne Kancelaryji Rada Nadzorcza wyznacza,
której przewodniczy Namiestnik Prowincji, a członkiem osoba przezeń powołana. Rada Nadzorcza organem jest
kontrolnym i rewizyjnym dla Kancelaryji.
art. 4

Kancelaryją Zarząd kieruje. Prezesem Zarządu Wielki Kurator jest, a wiceprezesa Sejmik Ziemski obiera.
art. 5

Kancelaryja jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym, w prawa Księstwa Sarmacji rozumienu.
art. 6

Kancelaryja budżetem Prowincyji zarządza.

Rozporządzenie Straży Praw „O zamówieniach
publicznych”
§1
Uwagi inicjalne

Zamówieniem

publicznym zwie się zlecenie w drodze
przetargu towaru lub usług dostarczenia, na rzecz Prowincyji Gellonii lub podmiotów Jej podległych.

§2
Procedura przetargowa
Art. 1

Władze Prowincyji Gellonia zamówienia składają publiczne według specyfikacji ze strony www.sarmacja.org/ syriusz/ towary.php organizowane.
Art. 2

Ogólna procedura przetargowa:
a) Komunikat o przetargu ogłaszany jest na liście dyskusyjnej Prowincyji Gellonia oraz Księstwa Sarmacji.
b) Moment zakończenia ofert przyjmowania krótszy być
nie może niż 3 doby od daty przetargu ogłoszenia.

c) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpić winno nie później
niźli 7 dni od przetargu zakończenia.
Art. 3

W komunikacie o przatargu zawarte być winny informacje
poniższe:
- przedmiot przetargu
- specyfikacyja przetargu
- górny limit cenowy
- termin przetargu zakończenia
- adres poczty elektronicznej persony za przetarg odpowiedzialnej
- tryb składania ofert
- planowana lokalizacyja obiektu ( identyfiaktor podmiotu
w Syriuszu )
Art. 4

O

rozstrzygnięciu przetargu komisyja przetargowa decyduje.
Art. 5

Przetarg ważny jest jedynie jeżeli udział w nim wezmę
conajmniej dwie firmy branży odpowiedniej Syriusza zarejestrowane,
Art. 6

Ogólna procedura wyniku przetargu ogłoszenia:

a) "O roztrzygnięciu przetargu komisyja przetargowa na
listach dyskusyjnych Prowincji Gellonia oraz Księstwa
Sarmacji informuje, w terminie doby od przetargu rozstrzygnięcia."
b) "Komisja powiadamia osobiście zwycięzcę przetargu."

Art. 7

Od decyzji komisyji przetargowej odwołanie do

Straży
Praw przysługuje w terminie 24 godzin od ogłoszenia wyniku przetargu.
§3
Kryteria wyboru najlepszej oferty.

Art. 1

Każda oferta w czterech kategoriach jest oceniana:
a) cena
b) termin realizacyji
c) wymiar społeczny
d) interes prowincyji
Art. 2

Cena - maksymalną ocenę, 10 punktów, otrzymuje oferta
najniższą cenę zawierająca. Oceny ofert pozostałych wedle
wzoru się oblicza a/b*10, gdzie a - cena oferty która 10

punktów otrzymała, b - cena ocenianej oferty. Wynik dół
się zaokrągla do części dziesiętnych.

Art. 3

Termin realizacyji - maksymalną ocenę, 3 punktów, oferta
zawierająca najkrótszy czas realizacji otrzymuje. Oceny pozostałych ofert edle wzoru się oblicza a/b*3 gdzie a - czas
realizacyji oferty która otrzymała 3 punkty ( w godzinach
podany ), b – czas realizacyji ocenianej oferty ( w godzinach ). Wynik w dół się zaokrągla do części dziesiętnych.

Art. 4

Wymiar społeczny - 1 punkt przyznwany jest firmom które
w dniu rozstrzygania przetargu wśród swych pracowników
mają przynajmniej jednego mieszkańca prowincji Gellonia
którego osoba w Straży Praw nie budzi wątpliwości. 1
punkt przyznawany jest również firmom które swą pomocą
wydatnie przy realizacji projektów Gellońskich się wykazały. Punkty te sumować się mogą.

Art. 5

Interes

Prowincji - komisyja ocenia złożone oferty w
perspektywie położenia obecnego i przyszłego rozwoju
prowincyji i tym tytułem przyznaje firmom do 4 punktów.

Art. 6

Ostateczną ocenę oferty suma ocen stanowi uzyskanych w
punktach 2,3,4 oraz 5 artykułu 3.

Art. 7

Oferty które mniej niż 7 punktów w punkcie 2 art.3 bądź
mniej niż 1 punkt w punkcie 3 art.3 uzyskają, nie są przez
komisyję rozważane.
Art. 8

Przetarg wygrywa firma która najwyższą ocenę uzyska.
§4
Weryfikacja realizacji
Art. 1

Termin

realizacji liczony jest od momentu doręczenia
zwycięskiej firmie wyniku przetargu.

Art. 2

Momentem

ukończenia budowy zwiemy chwilę z którą
przedmiot przetargu przekazany zostanie wskazanemu
podmiotowi.
Art. 3

Za każdą dobę rozpoczętą opóźnienia naliaczna jest kara
10% wartości kontraktu, nie mniej jednak niz 10lt, płatna w
trzy dniowym terminie od daty ukończenia lub unieważnienia przetargu, na konto gellonia w Banku Sarmacja.
Art. 4

Jeżeli opóźnienie realizacji większe będzie niż 72 godziny
uznaje się przetarg za nieważny i nakłada się na wykonawcę
karę dodatkową w wyskokości 50% wartości kontraktu, ale
nie mniej niż 100 lt, płatną w trzydniowym terminie od daty
unieważnienia przetargu.
§5
Komisyja przetargowa
Art. 1

Komisja

przetargowa z 3 osób się składa. Namiestnika
Prowincji oraz zarządu Kancelaryji Dóbr Prowincyji Gellonii.
Art. 2

Pracami komisji Namiestnik zarządza.

At. 3

Tajne są prace komisji.
§6
Kontraktowanie uproszczone
Art. 1

Firma która reputacyję dobrą posiadła, z przetargu wywiązawszy się snadnie, kolejną umowę na warunkach przez
Prowincyję podyktowanych a tej samej materii dotyczącą,
podpisać może z pominięciem procedury przetargowej.

§7
Postanowienia końcowe
Art. 1

Link do strony zawierającej ustawę musi być każdorazowo
umieszczony w komunikacie o rozpisaniu przetargu.

Art. 2

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości tej ustawy i zaakceptowaniem jej treści.
Art. 3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie Straży Praw
„O Flotylli Gellońskiej”
Art. 1

Zanim flota sarmacka stworzona zostanie, Prowincja Gellonia pancernik "Słońce Gellonii" przyjmuje, tworząc tymczasem Flotyllę Gellońską jako reprezentacyjny oddział
Gwardyi Gellońskiej.
Art. 2

Dowódca pancernika diuk Piotr Kościński zamianowany
zostaje, z tymczasowym stopniem komandora Flotylli Gellońskiej. Dowódca pancernika tymczasem Straży Praw podlega.
Art. 3

Dowódca pancernika innych marynarzy na służbę przyjmować może, stopnie marynarskie do kapitana marynarki
nadając.
Art. 4

Na polecenie władz wojskowych Księstwa Sarmacji pancernik im to przekazany zostanie, chyba, że inne decyzje
zapadną.

Rozporządzenie Straży Praw „O zarządzie wiecu”
Uchwałę tą stanowimy z dbałości o porządek na listach dyskusyjnych Prowincji Naszej. Zasady przyznawania przywilejów "Moderatora" ona reguluje.

§1
Nadawanie

Art. 1

Namiestnik prowincji, zgodnie z prawem Księstwa Sarmacji,
funkcję Moderatora nadać może wedle własnego uznania. Zapis ten stanowimy ku większej prawa przejrzystości - aby ten
kto uchwałę będzie czytał sprawę sobie zdawał z aktów prawnie nadrzędnych.

Art. 2

Uprawnienia

"Moderatora" każdorazowo Wielki Kurator
otrzymuje, gdyż Mąż to jest najbardziej zaufany i będąc Prowincji nadwszechmiar oddany wszystkie możliwe mieć winien uprawnienia by służyć mógł jej tak dobrze jak tylko potrafi.

Art. 3

Uprawnienia "Moderatora" każdorazowo Kuratorzy otrzymują jeżeli takie życzenie wyrażą - nie dodają więc dalszych
obowiązków, możliwość im stwarzamy uczestniczenia w wiecem zarządzaniu.

§2
Pozbawianie
Art. 1

Osobom co z woli Namiestnika funkcję Moderatora uzyskały, może On sam ją odebrać, jak również Straż Praw w głosowaniu - lecz tylko jednogłośnie.
Art. 2

Uprawnienia Moderatora uzyskane z racji pełnionej w Prowincji funkcji, odbierane są z dniem opuszczenia stanowiska.

§3
Postanowienia końcowe
Art. 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

