
Uchwała nr 4/VI/2011 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 11 lutego 2011 r. 

w  sprawie powołania komisji stałych Rady Chorągwi 

 

Na podstawie § 29 Regulaminu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP uchwala się co następuje: 

 

1. Powołuje się na okres kadencji następujące komisje Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP: 

    1) Komisję Ekonomiczną w składzie phm. Nadzieja Homenda, hm. Mariusz Kołodziej, phm.  

         Marcin Skocz, phm. Mirosław Uruski, 

    2) Komisję Programową w składzie pwd. Michał Czarnecki, phm. Paweł Jezierski, hm. Iwona  

        Kubiak, phm. Anna Trela, hm. Zbigniew Skupiński, hm. Krzysztof Wojtas. 

 

2. Do zadań komisji, odpowiednio do zakresu ich działania, należy: 

    1) inicjowanie na forum Rady dyskusji merytorycznych, 

    2) opiniowanie projektów uchwał, 

    3) przygotowanie opinii i ocen dotyczących realizacji uchwał i dokumentów, a także  

        działań Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 

     4) współpraca z innymi władzami i zespołami Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

 

3. Do zakresu działania Komisji Ekonomicznej należą w szczególności sprawy majątku,     

    gospodarki, zarządzania, budżetu i finansów, współpracy z Komisją Rewizyjną Chorągwi, 

 

4. Do zakresu działania Komisji Programowej należą w szczególności sprawy programu,  

    kształcenia, pracy z kadrą, realizacji planu pracy Chorągwi, współpracy z Zespołem Kadry  

    Kształcącej i Komisją Stopni Instruktorskich. 

 

5. Komisjami kierują przewodniczący. Przewodniczącego wybierają i odwołują członkowie  

    komisji ze swojego grona. Jeżeli komisja nie jest w stanie dokonać wyboru przewodniczącego,  

    wyboru dokonuje Rada. 

 

6. Prace komisji odbywają się na zebraniach komisji oraz za pomocą elektronicznych środków  

    komunikowania się na odległość. Zebrania komisji zwołuje w porozumieniu z  Przewodniczącym  

    Rady i sekretarzem Rady przewodniczący komisji, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad.  

 

7. W zebraniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym pozostali członkowie Rady nie będący  

     jej członkami. 

 

8. Do udziału w zebraniach komisji przewodniczący może zaprosić inne osoby z głosem doradczym.  

    Komisje przedstawiają Radzie stanowiska, wnioski, propozycje rozwiązań organizacyjnych,  

    programowych i innych, w sprawach, do których zostały powołane.  

 

9. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w podejmowaniu decyzji  

    musi wziąć udział co najmniej połowa składu komisji. 

 

10. Z prac komisji sporządza się notatkę, którą w formie elektronicznej przekazuje się  

      sekretarzowi Rady w terminie 3 dni od dnia ich zakończenia. 

 

 

             Przewodniczący 

       Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

                                                                                     
                    hm. Zdzisław Łatko 

 


