
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA POZNAŃ REJON

na Zjazd Hufca w dniu 30.11.2019

Działając na podstawie Statutu ZHP §54 pkt . 1 i 2 oraz § 1 pkt. 4 „Regulaminu Pracy

Komisji  Rewizyjnej  ZHP”,  Komisja  Rewizyjna  Hufca  przekłada  Druhnom  i  Druhom

sprawozdanie ze swej działalności za okres od 21 listopada 2017 do listopada 2019.

 Komisja została wybrana na Zjeździe hufca w dniu 21 listopada 2015 roku            

i ukonstytuowała się następującym składzie: 

o phm. Ziemowit CETNAROWICZ – Przewodniczący

o pwd. Monika STASZEWSKA – Sekretarz

o hm. Grażyna ORPIŃSKA – Członek

o pwd. Jacek KWIATKOWSKI – Członek

o pwd. Natalia TOMASZEWSKA – Członek  

 W czasie trwania kadencji w składzie komisji zaszły następujące zmiany

o pwd. Natalia Tomaszewska (28.10.2017 L9/2017) odejście z KRH z powodu

przejścia do innego hufca.

o hm. Grażyna Orpińska (30.03.2019 L4/2019) odejście z KRH z powodów 

osobistych.

o pwd. Paweł Grześkowiak (28.10.2017 L9/2019) powołanie w skład KRH

 Roczne plany pracy komisji przyjęto na posiedzeniach plenarnych:

o Wrzesień 2017 – przyjęcie do realizacji planu na rok harcerski 2017/2018

Stopień realizacji planu: 10% ze względu na obowiązki prywatne               

(KRH uczestniczyła w spotkaniach w hufcu oraz w spotkaniach 

zorganizowanych przez Komendanta Hufca dotyczących spraw bieżących)

o Wrzesień 2018 – przyjęcie do realizacji planu na rok harcerski 2018/2019

Stopień realizacji planu: 10% ze względu na obowiązki prywatne               

(KRH uczestniczyła w spotkaniach w hufcu oraz w spotkaniach 

zorganizowanych przez Komendanta Hufca dotyczących spraw bieżących)

o Wrzesień 2019 – przyjęcie do realizacji planu na rok harcerski 2019/2020

Stopień realizacji planu: 10% ze względu na obowiązki prywatne               

(KRH uczestniczyła w spotkaniach w hufcu oraz w spotkaniach 

zorganizowanych przez Komendanta Hufca dotyczących spraw bieżących)



 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

o 6 posiedzeń komisji, na których omawiano następujące sprawy 

 Sprawa Bazy w Rybojedzku

 Sprawa organizacji obozów poza ZHP (stowarzyszenia)

 Składki – stopień realizacji

 Finanse hufca

o podjęto 2 uchwały 

o przeprowadzono 0 kontroli 

Ponadto :

 Uczestniczono 

o w kilku posiedzeniach komendy hufca 

o w wszystkich spotkaniach KH z Komendantami Ośrodków i Szczepów

 Skontrolowano komendę hufca – rodzaj kontroli, ocena kontroli, wnioski

 Zwizytowano jednostki hufca – w okresie sprawozdawczym nie odbyły się 

wizytacje.

 Nie zwizytowano obozów letnich, zimowych, szkoleniach, kursów, imprezach itd., 

organizowanych przez Komendę Hufca i jednostki podległe.

 Do komendanta/ komendy hufca nie skierowano wniosków.

       

Ogólna ocena pracy KRH ZHP.

KRH w okresie sprawozdawczym nie funkcjonowała dobrze. Przewodniczący HKR uważa, 

że przyszedł czas, aby od najbliższego Zjazdu Hufca pracą Komisji zajął się ktoś inny.

Poznań, dn. 9.11.2019 phm Ziemowit 
Cetnarowicz
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