Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 30/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie planu pracy
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2016
1. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, na podstawie §59
ust. 3 pkt 1, w nawiązaniu do regulaminu rady chorągwi, na wniosek prezydium
rady, przyjmuje plan pracy rady na rok 2016.
2. Plan pracy rady na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
phm. Mariusz P. Groblica

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY 30/III RCH Z DNIA 16 STYCZNIA 2016 r.

PLAN PRACY RADY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016
LP.
1.

Zadanie
I Spotkanie plenarne

Termin
15-16.01.2016

2.

Ewaluacja systemu pracy z kadrą

Luty – Marzec
2016

3.

Udział w zbiórce przewodniczących rad
chorągwi organizowanej przez RN ZHP
Udział pracach zespół ds. kampanii bohater
chorągwi
II Spotkanie plenarne

8-9.04.2016

Uwagi
- ewaluacja planu operacyjnego 2015
- ocena planu pracy
- sprawozdanie RCh
- kierunki pracy na rok 2016
- plan operacyjny 2016
- plan pracy rady 2016
- uzupełnienie wakatów
- prekampania
- ewaluacja systemu pracy z kadrą w
chorągwi
Konsultacje członków rady z
komendami hufców, Komisja ds.
dialogu i współpracy
przewodniczący, wiceprzewodniczący

Marzec 2016

phm. Adam Biegański

23.04.2016

6.

Praca w komisjach zadaniowych w trybie
obiegowym

Maj-Wrzesień
2016

7.

III Spotkanie plenarne

połączone z
„Konferencją instruktorską na temat zmian w statucie”

22.10.2016

8.

Praca w komisjach zadaniowych w trybie
obiegowym

ListopadGrudzień

9.

Udział w zbiórce przewodniczących rad
chorągwi organizowanej przez RN ZHP
Udział w seminarium władz chorągwi

4-5.11.2016

- ocena uchwał własnych i uchwał
zjazdu
- kampania bohater
- zmiana regulaminu
- przygotowanie do konferencji
- sprawy bieżące
- wnioski z ewaluacji systemu kadry
kwestie organizacyjne konferencji,
zbiórka alarmowa zespołu przed
konferencją
z udziałem Wiceprzewodniczącego
ZHP
- ewaluacja planu operacyjnego 2016
- sprawozdanie RCh
- ocena planu pracy
- kierunki pracy 2017
- plan pracy rady 2017
- plan operacyjny 2017
- ocena uchwał własnych i uchwał
zjazdu
przewodniczący, wiceprzewodniczący

3.12.2016

Prezydium, przewodniczący komisji,

11.

Udział w spotkaniach innych władz chorągwi
oraz zbiórkach komendantów

Prezydium rady, przedstawiciele rady

12.

Realizacja zadań zleconych przez RN ZHP

wg
harmonogramu
spotkań
wg potrzeby

4.
5.

10.

Komisja ds. współpracy i dialogu

