
Uchwała nr 11/VI/2011 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 z dnia 4 sierpnia 2011 roku       

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

za okres od 28.11.2010 do 4.08.2011 r. 

 

 

 

1. Na podstawie § 56 ust. 3 pkt. 3 oraz § 57 ust. 2 Statutu ZHP, w związku z Decyzją  

    Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 1/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie  

    zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, Rada Chorągwi  

    Dolnośląskiej ZHP przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od  

    28.11.2010 r. do 4.08.2011 r. i przedkłada go delegatom na VII Nadzwyczajny Zjazd  

    Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 

2. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr do niniejszej Uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

            Przewodniczący 

       Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

                                              

                                                                           
                              

                    hm. Zdzisław Łatko 

 

 

SPRAWOZDANIE RADY CHORĄGWI  DOLNOŚLĄSKIEJ  ZHP 

za okres od 28.11.2010 do 4.08.2011 roku. 

 
     Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP VI kadencji została wybrana na VI Zjeździe Chorągwi 

Dolnośląskiej w dniu 27.11.2010 roku i ukonstytuowała się w składzie: 

 

hm. Zdzisław Łatko - Przewodniczący Rady Chorągwi, Hufiec Kąty Wrocławskie 

pwd. Michał Czarnecki - Członek Rady, Hufiec Jawor 

phm. Nadzieja Homenda - Członek Rady, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej 

phm. Paweł Jezierski - Członek Rady, Hufiec Legnica 

hm. Mariusz Kołodziej - Członek Rady, Hufiec Lubin 

hm. Iwona Kubiak - Członek Rady, Hufiec Głogów 

phm. Marcin Skocz - Członek Rady, Hufiec Wrocław 

hm. Zbigniew Skupiński - Członek Rady, Hufiec Łagiewniki 

phm. Anna Trela - Członek Rady, Hufiec Oleśnica 

phm. Mirosław Uruski - Członek Rady, Hufiec Powiatu Trzebnickiego 

hm. Krzysztof Wojtas - Członek Rady, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej 

 



     Jako władza uchwałodawcza Chorągwi w zakresie określonym w w §§ 44, 47, 57, 59, 80 

Statutu ZHP Rada Chorągwi w ww okresie: 

a) przyjęła kierunki pracy chorągwi uzupełniając skąpy projekt Komendy Chorągwi  

    o wypracowane przez siebie zapisy. 

b) zatwierdziła budżet chorągwi na 2011 rok oraz sprawozdanie finansowe chorągwi za 2010  

     rok, 

c) rozpatrzyła sprawozdanie Komendy Chorągwi za 2010 rok i na wniosek komisji rewizyjnej   

   chorągwi podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy, 

d) decydowała w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,   

     wyrażając zgodę na przystąpienie Chorągwi do Dolnośląskiej Rady d/s Młodzieży. 

e) przyjęła plan pracy Rady na 2011 rok. 

 

     Jednocześnie Rada: 

f) nie dokonywała wyborów uzupełniających do władz chorągwi ani nie stwierdzała  

    nieważności uchwał zjazdów hufców z uwagi na brak wniosków 

g) nie zwołała nadzwyczajnego zjazdu chorągwi pomimo nieudzielania absolutorium  

    komendantowi chorągwi, uznając, że należy uszanować decyzje wyborcze niedawnego  

    Zjazdu Chorągwi. 

h) nie oceniała realizacji uchwał Zjazdu Chorągwi z uwagi na notoryczny brak materiałów  

    w tej sprawie ze strony Komendy Chorągwi  

 

     Rada Chorągwi poprzez powołane przez siebie Komisje wychodziła z cennymi dla 

Chorągwi inicjatywami. Wielkim zainteresowaniem kadry cieszyło się zorganizowane przez 

Komisję Ekonomiczną spotkanie ze Skarbnikiem ZHP w dniu 28.03.2011 roku oraz 

Konferencja Kadry Kształcącej Chorągwi w dniu 7.05.2011 roku zorganizowana przez 

Przewodniczącego Komisji Programowej hm. Krzysztofa Wojtasa. W obu przedsięwzięciach 

wzięło udział odpowiednio ponad 30 i ponad 50 osób, w tym większość członków Rady. 

 

     Członkowie Rady bardzo aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach odbywających się  

w Chorągwi m.in. współorganizowali kursy przewodnikowskie i metodyczne „4 Żywioły”, 

Kurs Kadry Kształcącej „Mleczyk”, Zlot Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu. Aktywność 

na terenie hufców obejmowała wszelkie sfery ich działalności, w tym także zarządzanie. 

     Wielkim problemem okazało się uzyskiwanie od członków innych władz chorągwi 

informacji dotyczących działalności chorągwi, w tym informacji dotyczących finansów  

i majątku. Pomimo terminowo przesyłanych Komendantowi Chorągwi zaproszeń na 

posiedzenia Rady, ANI RAZU nie zdarzyło się, aby wnioskowane materiały trafiły do 

sekretarza Rady zgodnie z regulaminem. 

 

     Podpisany przez Komendanta i Skarbniczkę Chorągwi w dniu 10.03.2011 r. budżet 

Chorągwi nie trafił na marcowe posiedzenie Komisji Ekonomicznej. Nikt z Komendy nie 

skorzystał z zaproszenia na to spotkanie. Podobnie było ze spotkaniem Komisji Programowej 

w Legnicy. W konsekwencji takiej postawy Komendy konieczne było zwołanie dodatkowego, 

nieplanowanego posiedzenia Rady Chorągwi na dzień 28.04.2011 r. w celu przyjęcia 

istotnych dokumentów. 

 

     Dbając o dobre imię Chorągwi nadszarpnięte w artykule „Nowin Jeleniogórskich” pt. 

„Łatanie Chorągwi”, Rada wystosowała do redakcji Stanowisko, w którym wyjaśniła 

nieprawdziwe i krzywdzące informacje zamieszczone w gazecie na podstawie wywiadów 

udzielonych przez harcmistrzów Mariana Łatę i Zdzisława Abramowicza. Z zalem należy 

stwierdzić, że te same osoby zaszkodziły wizerunkowi Chorągwi także w audycji „Radia 



Wrocław” nadanej niemal bezpośrednio przed Zlotem Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we 

Wrocławiu. 

 

     Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Zdzisław Łatko zgodnie z regulaminem Rady: 

a) organizował pracę Rady, w tym składał projekty uchwał i stanowisk 

b) kierował wszystkimi zebraniami Rady 

c) proponował porządek obrad 

d) utrzymywał stały kontakt z Komendą Chorągwi uczestnicząc we WSZYSTKICH jej  

     posiedzeniach,  

e) brał udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Chorągwi 

f) występował w imieniu pracodawcy w stosunku do Komendanta Chorągwi, podpisując  

    z nim umowę-zlecenie, a po stwierdzeniu nieprawidłowości w wykonywaniu umowy  

    wypowiadając ją i występując w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej Chorągwi do  

    Komendanta Chorągwi z wnioskiem o zwrot niesłusznie pobranych kwot z niniejszej  

    umowy. 

 

     Sekretarz Rady hm. Sławomir Waś zgodnie z regulaminem Rady 

a) uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady 

b) przygotowywał organizacyjnie i technicznie zebrania Rady 

c) zapewniał potrzebne dokumenty, prowadził listy obecności, sporządzał protokoły 

d) prowadził korespondencję i sprawy powierzone przez Przewodniczącego. 

e) prowadził dokumentację prac Rady i jej Komisji 

f) brał udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Komisje i członków Rady 

g) informował kadrę Chorągwi o działalności Rady oraz podejmowanych uchwałach i  

    stanowiskach, starał się o zamieszczanie ich na stronie internetowej i w biuletynie 

   
     W zebraniach Rady uczestniczyli z głosem doradczym członkowie władz chorągwi. Na 

posiedzenie w dniu 11.02.2011 r. zaproszono także przedstawicieli władz minionej kadencji. 

Z zaproszenia nie skorzystał jedynie Skarbnik Chorągwi hm. Arkadiusz Gazda. Obecność 

gości na posiedzeniach rady obrazuje tabela. 

 
 

Lista obecności na posiedzeniach Rady Chorągwi w okresie od 28.11.2010 r. do 4.08.2011 r. 

 

St. Nazwisko i imię 18.12 11.02 28.04 11.06 4.08 

hm. Zdzisław Łatko – Przewodniczący  TAK TAK TAK TAK  

phm. Michał Czarnecki TAK TAK Uspr. TAK  

phm. Nadzieja Homenda TAK TAK TAK TAK  

phm. Paweł Jezierski TAK TAK Uspr. TAK  

hm. Mariusz Kołodziej TAK TAK Uspr. Uspr.  

hm. Iwona Kubiak Uspr. TAK Uspr. Uspr.  

phm. Marcin Skocz TAK TAK TAK Uspr.  

hm. Zbigniew Skupiński TAK TAK TAK TAK  

phm. Anna Trela TAK TAK Uspr. Uspr.  

phm. Mirosław Uruski TAK TAK TAK TAK  

hm. Krzysztof Wojtas RN TAK TAK TAK  

 Goście      

hm. Marian Łata TAK TAK TAK TAK  

hm. Stanisław Dubiel    TAK  



hm. Stanisław Kalinowski TAK     

phm. Marta Bajrakowska-Syrek  TAK    

hm. Krzysztof Kołodziejczyk  TAK TAK TAK  

hm. Barbara Matuszewska  TAK    

hm. Stanisław Garbicz  TAK    

phm. Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk   TAK   

hm. Piotr Pamuła    TAK  

hm. Sławomir Waś TAK TAK TAK TAK  

Legenda: 

TAK – obecny; Uspr. – nieobecny usprawiedliwiony; RN – udział w Radzie Naczelnej 

 

     Członkowie Rady nie składali pisemnych interpelacji do Władz chorągwi. Złożono jedno 

zapytanie Komisji Programowej do Komendanta Chorągwi. Odpowiedź na nie urągała 

wszelkim normom. Ostatecznie Rada nie zajęła się poruszanymi w zapytaniu sprawami 

związanymi ze Zlotem Chorągwi, ponieważ członkowie Komendy zamiast przyjść na 

odbywające się w sali obok spotkanie Rady, woleli rozwodzić się nad zapytaniem na Zbiórce 

Komendantów Hufców pod nieobecność członków Rady. 

 

    Członkowie Rady nie pobierali żadnych wynagrodzeń ani zwrotu kosztów podróży  

z tytułu pełnionych obowiązków. Pomiędzy zebraniami wykorzystywali elektroniczne 

środki komunikowania się na odległość, w szczególności mailingową grupę dyskusyjną Rady.  

W trybie elektronicznym przyjęto 2 z 4 stanowisk Rady. W tym trybie odbywały się także 

dyskusje nad projektami uchwał, co znacznie skracało czas posiedzeń Rady. Rada odbyła 5 

posiedzeń plenarnych podejmując 11 uchwał i przyjmując 4 stanowiska. 

 

Uchwały i stanowiska Rady Chorągwi VI kadencji 

 

Data Numer Tytuł Treść 

18.12.10 1/VI/2010 W sprawie Regulaminu 

Rady Chorągwi 

Uchwalono nowy Regulamin Rady 

Chorągwi 

18.12.10 2/VI/2010 W sprawie powołania 

sekretarza Rady Chorągwi 

Powołano hm. Sławomira Wasia na 

funkcję sekretarza Rady Chorągwi 

18.12.10 3/VI/2010 W sprawie przyjęcia planu 

pracy RCh na 2011 rok 

Przyjęto plan pracy przewidujący 3 

posiedzenia Rady w 2011 roku. 

11.02.11 4/VI/2011 W sprawie powołania 

komisji stałych RCh 

Powołano Komisje: Ekonomiczną  

i Programową wraz zakresem zadań. 

11.02.11 5/VI/2011 W sprawie członkostwa w 

DR ds. Młodzieży 

Wyrażono zgodę na przystąpienie 

Chorągwi do Dolnośląskiej Rady . 

28.04.11 6/VI/2011 W sprawie przyjęcia kie-

runków pracy Chorągwi 

Przyjęto kierunki pracy Chorągwi na 2011 

rok uzupełniając projekt Komendy.  

28.04.11 7/VI/2011 W sprawie zatwierdzenia 

budżetu Chorągwi. 

Zatwierdzono budżet Chorągwi w 

kształcie przedłożonym przez Komendę. 

28.04.11 8/VI/2011 W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z 

działalności Komendy 

Chorągwi za 2010 rok. 

Zatwierdzono sprawozdanie przedłożone 

przez KCh. Zobowiązano KCh do sporzą-

dzenia za 2011 rok osobno sprawozdania  

z działalności KCh jako zarządu 

stowarzyszenia oraz stowarzyszenia  

ZHP Chorągiew Dolnośląska. 

11.06.11 9/VI/2011 W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania 

Zatwierdzono sprawozdanie wykazujące 

po stronie aktywów i pasywów sumy 



finansowego za 2011 rok bilansowe w wysokości 5.295.570,09 zł 

oraz stratę w wysokości 181.956,25 zł. 

11.06.11 10/VI/2011 W sprawie udzielenia 

absolutorium członkom 

Komendy Chorągwi 

Udzielono absolutorium zastępcy KCh, 

Skarbniczce i członkom Komendy.  

Nie udzielono absolutorium 

Komendantowi Chorągwi.  

4.08.11 11/VI/2011 W sprawie przyjęcia spra-  

wozdania z działalności 

Przyjęto sprawozdanie Rady Chorągwi na 

Zjazd Nadzwyczajny 3.09.2011 r. 

28.04.11 Stanowisko W sprawie planu pracy 

Chorągwi na 2011 rok 

Wskazano na niespójność planu pracy  

z projektem kierunków pracy, brak mie-

rzalnych wskaźników i osób odpowie-

dzialnych za zadania, brak działań zwią-

zanych ze kształceniem, zarządzaniem 

majątkiem i finansami, wizerunkiem, roz-

wojem liczebnym oraz pracą z kadrą. 

2.05.11 Stanowisko 

przyjęte w 

głosowaniu 

elektro- 

nicznym 

W sprawie sprostowania 

artykułu w „Nowinach 

Jeleniogórskich” z dnia 

26.04.2011 r. 

Zareagowano na cios w wizerunek ZHP 

oraz podawanie nieprawdziwych 

informacji i wygłaszanie bezpodstawnie 

krzywdzących opinii przez harcmistrzów 

Łatę i Abramowicza 

11.06.11 Stanowisko W sprawie głosowania 

absolutoryjnego 

Wyjaśniono motywy nieudzielania abso-

lutorium hm. Marianowi Łacie. Wskazano 

zagrożenia dla Chorągwi. Zaproszono 

wszystkie władze Chorągwi do odbycia 

spotkania plenarnego w tej sprawie 

14.07.11 Stanowisko 

przyjęte w 

głosowaniu 

elektro- 

nicznym 

W sprawie zwołania 

Zjazdu Nadzwyczajnego 

Wskazano, że Zjazd zwołano 

jednoosobowo z pobudek personalnych 

 i zaapelowano o poszerzenie programu 

Zjazdu o dyskusję nad istotnymi 

sprawami Chorągwi 

 

 

Porządki obrad posiedzeń Rady: 

 

18.12.2010 r. 

1. Omówienie i przyjęcie regulaminu Rady. 

2. Wybór sekretarza Rady 

3. Sprawy zgłoszone przez członków Rady – 2 projekty uchwał:  

 w  sprawie realizacji Programu Rozwoju Chorągwi Dolnośląskiej na lata 2011-12 

 w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2011 

4. Przyjęcie planu pracy Rady na 2011 rok. 

 

11.02.2011 r. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 18.12.2010 r. 

2. Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej Chorągwi. 

3. Powołanie komisji stałych Rady. 

4. Omówienie planu pracy Chorągwi na rok 2011 – skierowano do Komisji Programowej 

5. Przyjęcie kierunków pracy Chorągwi na rok 2011 – j.w. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie członkostwa w Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży. 

7. Realizacja Uchwał VI Zjazdu Chorągwi - zdjęto z porządku z powodu braku materiałów 



8. Sprawy zgłoszone przez członków Rady Chorągwi. 

Uzasadniając zmianę do proponowanego porządku, Przewodniczący poinformował, że nie 

wpłynął do Rady projekt budżetu Chorągwi na 2011 rok.  

 

28.04.2011 r. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 11.02.2011 r. 

2. Informacje o pracach Komisji Rady pomiędzy posiedzeniami. 

3. Przyjęcie kierunków pracy Chorągwi na rok 2011. 

4. Zatwierdzenie budżetu Chorągwi na rok 2011. 

5. Realizacja Uchwał VI Zjazdu Chorągwi - zdjęto z porządku z powodu braku materiałów 

6. Sprawy zgłoszone przez członków Rady Chorągwi i Komisje – zaproszenie do udziału w  

    Konferencji Kadry Kształcącej Chorągwi 

 

11.06.2011 r. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 28.04.2011 r. 

2. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie wypłaconego  

    wynagrodzenia przez Komendanta Chorągwi – zdjęto z porządku obrad na wniosek  

    Przewodniczącego Rady 

3. Informacja o przebiegu kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Chorągwi. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Chorągwi za okres  

    od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Chorągwi za okres od 1.01.2010 r. do  

    31.12.2010 r. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komendy Chorągwi za  

    okres od 28.11.2010 r. do 31.12.2010 r. 

7. Informacja o przebiegu Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu w dniu  

    21.05.2011 r. – zdjęto z porządku obrad z uwagi na nieobecność członków Komendy  

    Chorągwi 

8. Realizacja Uchwał VI Zjazdu Chorągwi - zdjęto z porządku z powodu braku materiałów 

9. Sprawy zgłoszone przez członków Rady Chorągwi - przyjęcie Stanowiska Rady Chorągwi  

    Dolnośląskiej ZHP w sprawie głosowania absolutoryjnego w dniu 11.06.2011 r. 

 

4.08.2011 r. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 11.06.2011 r. 
2. Sytuacja finansowa Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na dzień 14.07.2011 r., w tym analiza  

    zapowiedzianych przez Komendanta Chorągwi w lutym br. biznesplanu do planowanego  

    zaciągnięcia kredytu i planu naprawczego dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, oraz  

    informacja w sprawie znalezienie się Chorągwi w wykazie firm windykowanych, z którymi  

    nie  podpisuje się umów. 
3. Informacja Komendanta Chorągwi o zawartych w 2011 roku umowach o pracę, o dzieło,  

    umowach zleceniach oraz umowach pożyczek w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 
4. Realizacja Uchwał VI Zjazdu Chorągwi.  
5. Sprawozdanie z działalności Rady Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny w dniu 3.09.2011 r. 
6. Sprawy zgłoszone przez członków Rady Chorągwi. 


