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Zjazd  Hufca,  który  miał  miejsce  w dniu  22  października  2011 roku wybrał  

na  funkcję  Komendanta  phm.  Dariusza  Sokołowskiego  i  5  osób  wchodzących  w

skład Komendy oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną. W dniu 11 czerwca 2013 roku w

związku z nałożeniem kary na Komendanta Hufca, Komendant Chorągwi wyznaczył

na pełniącego obowiązki Komendanta phm. Przemysława Gładysiaka. Na Zjeździe

Nadzwyczajnym  w  dniu  16  listopada  2013  roku  Zjazd  Nadzwyczajny  wybrał  na

funkcję Komendanta phm. Przemysława Gładysiaka i 4 osoby wchodzące w skład

Komendy..

Hufiec  wg  stanu  na  01.11.2015r.  zrzesza  645  zuchów i  harcerzy  oraz  202

instruktorów  i  starszyzny.  Osoby  te  działają  w  18  gromadach  zuchowych,  37

drużynach harcerskich, 8 kręgach instruktorskich i 5 kręgach seniorów.

W czasie kadencji  następował systematyczny wzrost  ilościowy Hufca. Hufiec

spełnia wymagania określone w „Zasadach działania hufca”.

W  hufcu  działa  Komisja  Stopni  Instruktorskich,  która  posiada  prawo

prowadzenia prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. 

Strona  internetowa  hufca  jest  prowadzona  na  bieżąco.  Umieszczane  są

aktualności, rozkazy komendanta hufca, podane są władze i działające jednostki, jest

informacja o bazie obozowej.

Komenda  Hufca  dobrze  wywiązuje  się  z  zadań  dotyczących  wspierania

drużynowych  i  realizacji  programu  wychowawczego  ZHP.  Prowadzi  również

działalność  programową  –  wspierającą  programy  wychowawcze  realizowane  

w  drużynach,  mobilizując  drużyny  do  udziału  w  imprezach  hufcowych,

chorągwianych  i  ogólnozwiązkowych.  Wiele  imprez  organizowanych  jest  przez

środowiska hufca, wspierane przez komendę, które cieszą się dużą popularnością. 

Odbywały się posiedzenia Komendy hufca, a Komendant wydawał regularnie

rozkazy.  Dokumentacja  pracy  Komendy  Hufca  była  na  bieżąco  przesyłana  do

Komendy Chorągwi.



Corocznie  środowiska  Hufca  są  organizatorami  Harcerskiej  Akcji  Letniej  i

Zimowej w formie wyjazdowej. Zorganizowanych zostało 10 zimowisk i 37 obozów.

Komenda Hufca współpracowała z władzami administracyjnymi i placówkami

oświatowymi. 

Nieco inna niż w pozostałych Hufcach jest sprawozdawczość finansowa Hufca

Poznań Rejon. Posiada status jednostki samobilansującej, co upoważnia Hufiec do

składania w Komendzie Chorągwi rocznych sprawozdań finansowych – bilansów. W

tym zakresie Hufiec wykazał się brakiem dyscypliny. Każde ze sprawozdań w okresie

4 lat sporządzone zostało z co najmniej miesięcznym opóźnieniem. To przyczyniało

się  do  opóźnień  przygotowania  sprawozdania  zbiorczego  i  zakłócało  prace

księgowości Komendy Chorągwi.

Analiza składek członkowskich wykazuje, ze za rok 2014 Hufiec zebrał 92 %

planowanych składek.

Pozyskiwanie środków z 1 % należy uznać jako nie w pełni satysfakcjonujące,

ponieważ na stan zorganizowania Hufiec wsparło w bieżącym roku 214 podatników,

a w roku 2014 tych podatników było 231.

Przypominamy, że prowadzenie jednostki samobilansującej nakłada obowiązek

zwiększonego nadzoru na Komisję Rewizyjną. Niestety ta nie podjęła żadnej uchwały

przyjmującej bądź nieprzyjmującej roczne sprawozdanie finansowe.

Dziękujemy kadrze Hufca za zaangażowanie w harcerskie wychowanie dzieci  

i  młodzieży,  a  środowiskom  harcerskim  pragniemy  życzyć  wytrwałości  

i zapału do dalszej pracy oraz satysfakcji z realizowanych zadań.

Dziękujemy  Komendantowi  i  członkom Komendy  Hufca  za  współpracę  oraz

społeczne kierowanie hufcem w okresie ostatnich czterech lat.
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