Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP
Przewodniczący Rady
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 27
tel. 698 31 69 88, tel./fax. 68 325 30 79
NIP: 929-000-27-40, REGON: 080187750
KRS: 0000282625 – organizacja pożytku publicznego
biuro@lubuska.zhp.pl, www.lubuska.zhp.pl
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra,
nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
mail: mariusz.groblica@zhp.net.pl, tel. 660-746-295

załącznik do uchwały 39/III Rady Chorągwi z dnia 17.09.16 r.

INFORMACJE ZE SPOTKANIA RADY CHORĄGWI
ODBYTEJ W DNIACH 23 KWIETNIA 2016 R.
Szanowne Druhny!
Szanowni Druhowie!
W dniu 23 kwietnia 2016 r. odbyła się druga w tym roku kalendarzowym zbiórka rady naszej
chorągwi. W zebraniu uczestniczyło 6 członków na 11 obecnie działających w radzie.
W spotkaniu uczestniczyła ponadto przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi
hm. Stanisława Niemira oraz z-ca komendanta chorągwi hm. Magdalena Bojanowska.

Zapoznanie z informacją o działaniach prezydium rady
Spotkanie rozpoczęliśmy od zapoznania się z istotnymi działaniami przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady od ostatniego spotkania. Druhny i Druhowie zostali powiadomieni
o tym, że:
 Wiceprzewodniczący uczestniczył w spotkaniu z Naczelniczką ZHP w trakcie jej wizytacji
w chorągwi w marcu 2016 r.
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przewodniczących rad chorągwi w Łodzi, gdzie zapoznali się z najnowszymi kierunkami
pracy Rady Naczelnej ZHP oraz podsumowali ewaluację systemu pracy z kadrą.
 Wiceprzewodniczący systematycznie brał udział w odprawach komendantów hufców,
gdzie reprezentował naszą radę
 Przewodniczący rady poprowadził ostatnio wykład o metodzie harcerskiej na konferencji
wojewódzkiej Ośrodka Szkolenia Nauczycielskiego w Zielonej Górze
 Przewodniczący rady brał udział w zbiórce z komendantem chorągwi ws. możliwych
zmian w Ruchu Przyjaciół Harcerstwa naszej chorągwi
 Przewodniczący komisji realizowali w trybie obiegowym i stacjonarnym swoje zadania
związane z bieżącą pracą ich komisji.

Zmiany w składach komisji
W związku z uzupełnieniem wakatów uzupełniono składy komisji działających przy radzie.
 SZCZEGÓŁY W UCHWALE NR 32/III Z DN. 23-04.2016

Sprawozdanie ze zbiórki styczniowej
Rada przyjęła sprawozdanie ze spotkania styczniowego. Następnie z-ca komendanta
chorągwi hm. Magdalena Bojanowska przedstawiła radzie informacje o działalności komendy
od spotkania styczniowego, m.in. przedstawiła postępy w przygotowaniu do rozpoczęcia roku
obchodów 60-lecia naszej chorągwi. Rada w wyniku dyskusji postanowiła włączyć się
w poszerzenie propozycji programowej oferując swoje propozycje zadań dodatkowych
na „wczoraj” (HAL), „dziś” (START HARCERSKI) oraz „jutro” (SPRAWNOŚĆ DOTYCZĄCA OLGI
MAŁKOWSKIEJ).
 SZCZEGÓŁY W UCHWALE NR 33/III Z DN. 23-04-2016 + ZAŁĄCZNIK
 PROPOZYCJE W PUBLIKACJI PROGRAMOWEJ 60-LECIA

Dyskusja kierunkowa o obecnej sytuacji chorągwi z KRCh
Rada zapoznała się z najnowszymi wnioskami komisji rewizyjnej dotyczących obecnej
sytuacji finansowo-materialnej chorągwi. Wyznaczono wstępny termin przesłania do rady
uchwał absolutoryjnych członków komendy chorągwi za rok 2015. Przeprowadzono także
wstępną dyskusję dotyczącą baz chorągwianych i ich rentowności. Rada zwróciła się do komisji
o przygotowanie szerszego raportu w tej sprawie. Jednocześnie przypomniano komendzie
chorągwi o dostarczeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego radzie do końca czerwca.
Rada wyraził swoje zaniepokojenie związane z obecną sytuacją, a jednocześnie zadowolenie
z decyzji KRCh i KCh o przeprowadzeniu audytu chorągwi w najbliższym czasie przez firmę
zewnętrzną.

Wyniki plebiscytu na bohatera kampanii bohater
Przewodniczący rady zapoznał uczestników zebrania z wynikami głosowania
chorągwianego. Rada po zapoznaniu się z procedurami oraz wynikami, zatwierdziła oficjalnie
kandydata na bohatera naszej chorągwi – Olgę Małkowską. Jednocześnie na wniosek
z-cy komendanta chorągwi przedłużono termin opracowania tej kampanii do czerwca 2016 r.
Oficjalne zatwierdzenie kampanii nastąpi na wyznaczonym specjalnie do tego celu spotkaniu
rady i komendy chorągwi w dniu 19 czerwca. Na tym samym spotkaniu rada przedyskutuje
z komendą swoją propozycje zorganizowania w październiku konferencji instruktorskiej dla
chorągwi z udziałem Wiceprzewodniczącego ZHP.
 SZCZEGÓŁY W UCHWALE NR 34/III Z DN. 23-04-2016 ORAZ 35/III Z DN. 23-04-2016
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Przewodniczący rady przedstawił radzie wnioski komisji przy Radzie Naczelnej dotyczącej
propozycji do projektu ws. zasad finansowania władz ZHP oraz składki członkowskiej. Wnioski
wywołały zaniepokojenie rady. Rada postanowiła zatem zwrócić się do komendy chorągwi
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Dyskusja nad proponowanymi zmianami w zasadach finansowania
władz ZHP, alokacji i wysokości składki podstawowej ZHP

w swojej uchwale o możliwe jak najszybsze przeprowadzenia konsultacji z komendami hufców
dotyczące proponowanych zmian. W opinii rady mogą one mieć szkodliwe dla naszego
środowiska skutki. Konsultacja pozwoli radzie opracować wspólne stanowisko chorągwi
w tej sprawie do Rady Naczelnej.
 SZCZEGÓŁY W UCHWALE NR 36/III Z DN. 23-04-2016

Dyskusja kierunkowa w sprawie zmian w Systemie Stopni
Instruktorskich
Rada chorągwi zajęła się propozycjami zmian w SSI i opracowała oficjalne stanowisko
w tej sprawie. To ważny głos, szczególnie, że nowe SSI oprócz poprawek kosmetycznych
wprowadza także pewne ważne regulacje proceduralne. Rada ufa, że jej stanowisko uwzględni
także Komisja Stopni Instruktorskich przy naszej komendzie chorągwi, która także ma prawo
i obowiązek przedstawić Radzie Naczelnej swoje uwagi co do proponowanych zmian, tak aby
głos płynący z naszej chorągwi był jednobrzmiący.
 SZCZEGÓŁY W UCHWALE NR 37/III Z DN. 23-04-2016

Ewaluacja systemu pracy z kadrą
Rada zapoznała się z wynikami przeprowadzonej ewaluacji Systemu Pracy z Kadrą, które
opracowane zostały w łączności z komendą chorągwi. Raport został zatwierdzony,
a przedstawione w nim rekomendacje powierzono komendzie chorągwi do realizacji do końca
roku 2017. Wierzymy, że wspólnymi siłami komendy i komend hufców przyszła ewaluacja tego
systemu wykaże, że zauważone obecnie problemy zostaną rozwiązane.
 SZCZEGÓŁY W UCHWALE NR 38/III Z DN. 23-04-2016 + ZAŁĄCZNIK

Sprawy różne
Komisja ds. zarządzania i gospodarki zwróciła się do przewodniczącego rady
o przygotowanie wraz z komendantem chorągwi pisma do Rady Naczelnej ws. zapytania
prawnego dotyczącego obecnie opracowywanych przez komendę chorągwi uchwał,
które duplikują uchwały rady chorągwi. Wspólne pismo komendanta i przewodniczącego rady
ma na celu określenie zakresów kompetencyjnych w kwestiach uchwałodawczych związanych
m.in. z planem operacyjnym oraz kierunkami pracy. Rada wierzy, że wyjaśnienie tego problemu
przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy obu władz chorągwi oraz pozwoli uniknąć
niepotrzebnego duplikowania w uchwałach decyzji władz dotyczących tej samej materii.

Zadania do kolejnego spotkania rady: kampania bohater

Przewodniczący Rady Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP
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Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
/-/ phm. Mariusz P. Groblica
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Rada podjęła decyzję, aby kolejne spotkanie odbyło się 19 czerwca 2016 o godz. 15:00.
Dziękuję wszystkim członkom rady oraz komendzie i komisji rewizyjnej za udział
w spotkaniu, Przypominam także, że zawsze jestem dostępny do Druhów i Druhen dyspozycji
i jednocześnie, że serdecznie zapraszam Was do udziału w zbiórkach rady.
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