Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 51/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
z dnia 11 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2017
1. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, na podstawie pkt. 19
i pkt. 44 regulaminu swojej pracy, uchwala plan pracy rady na 2017 rok.
2. Plan pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2017 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 uchwał nr 51/III Rch ZL ZHP
z dnia 11 lutego 2017 r.

PLAN PRACY RADY CHORĄGWI
ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
NA ROK 2017

Komisja
zarządzania

LP Termin

Prezydium

1.

- plan pracy rady na - ewaluacja planu
operacyjnego
rok 2017
chorągwi za rok
- sprawozdanie z
2016
realizacji planu
pracy rady za rok
- ocena realizacji
kierunków pracy
2016
chorągwi na rok
2016

2.

11.02.18

luty 2017 - udział w
konferencji
instruktorskiej w

- zgromadzenie
danych
dotyczących

Komisja
programowa

Komisja
dialogu

Uwagi

- plan operacyjny
chorągwi na rok
2017

- Kierunki pracy
chorągwi na rok
2017

do 4 lutego
zebranie
materiałów
wypracowanych z
komendą i
przesłanie
mailem do
rady

- Ustalenie we
współpracy z
komendą chorągwi
terminu konsultacji
RN o zmianach w
systemie pracy z
kadrą
- interpelacje
- reprezentacja rady
komisji do komendy i udział w
chorągwi ws.
konferencji

Poznaniu ws. zmian sytuacji finansowej
KCh. Uzyskanie
w Statucie ZHP
wykazu kosztów
kwalifikowanych
chorągwi i
poszczególnych
hufców oraz
przychodów ze
składek i opłat
wewnętrznych.
3.

18.03.17

- zaproszenie do
udziału w zbiórce
Komendy
Chorągwi,
Chorągwianej
Komisji Rewizyjnej,
Komend Hufców
oraz drużynowych.

- przygotowanie
materiałów do
zbiórki we
współpracy ze
skarbnikiem
chorągwi oraz
księgową.

realizacji uchwały
kampanijnej

instruktorskiej z
udziałem RN ws.
zmian w systemie
pracy z kadrą

- ankieta o
wysokości składki
członkowskiej
chorągwi (online w
marcu)
- przygotowanie
projektu uchwałystanowisko rady ds.
zmian w systemie
pracy z kadrą po
konsultacjach
przeprowadzonych
w chorągwi

4.

08.04.17

5.

Kwiecień
czerwiec
2017

6.

17.06.17

- udział
przewodniczącego
w Zjeździe
Nadzwyczajnym
ZHP

- informacja o
zmianach w
systemie prac rady

- opracowanie
projektu dot.
wysokości składki
dla chorągwi
wspólnie z KCh i
ChKR.

- analiza wstępna
realizacji kampanii
bohater w
chorągwi, wnioski
rady o odznaczenia
instruktorów za
zasługi ZHP

- wyniki konsultacji
z instruktorami o
wysokości składki

Zbiórkę
prowadzi
wiceprzew
odniczący
rady

- analiza działań
komendy chorągwi
ws. zmian
finansowania władz,
wypracowanie
projektu budżetu
chorągwi (do końca
kwietnia) oraz
analiza realizacji
planu pracy
chorągwi za rok
2016

- przygotowanie
projektu oceny
realizacji uchwał
zjazdowych oraz
uchwał rady przez
komendę chorągwi
na podstawie
sprawozdania i
zaleceń komisji ds.
zarządzania oraz
wywiadu z komisją
rewizyjną oraz
instruktorami

- opracowanie
projektu uchwałystanowiska rady
przed zjazdem
nadzwyczajnym
ZHP (do końca
marca, obiegowo)

Raport
mailowy z
działań
komisji, z
zalecaniam
i
projektami
uchwał
przesłany
do rady

- projekt uchwały
ws. oceny realizacji
planu pracy, w tym

- projekt uchwały
oceny realizacji

- wstępna analiza
realizacji uchwały
przez komendę
chorągwi ws.

Projekty
uchwał
dosłane na
maila,
konsultacje

po decyzjach
zjazdu ZHP
- wniosek do
komendy chorągwi
o oddelegowanie
członka rady do
zespołu ds. HAL

planu kształcenia za uchwał zjazdowych specjalności, projekt
stanowiska z
rok 2016
i rady chorągwi
zaleceniami do
realizacji dla KCh

projektów z
komendanta
mi w ramach
zbiórki

- analiza uchwał
Komisji Rewizyjnej
Chorągwi ws.
absolutorium dla
KCH, w tym wnioski
o wygaszenie
mandatów

7.

Zgodnie z
terminarzem
RN ZHP

- udział w
odprawach
przewodniczących
rad chorągwi

-

-

-

Informacje
po zbiórce
przekazane
mailem

8.

wrzesień
– listopad
2017

- pozyskanie
wniosków od
komisji rewizyjnej
ws. absolutorium
dla członków KCh
za rok 2016 i w razie
potrzeby projekty
uchwał o

- przygotowanie
projektu ws.
sprawozdania
finansowego
chorągwi za rok
2016, interpelacje i
zapytania do KCh
(obiegowo do
końca września)

- przygotowanie
projektu uchwały
ws. sprawozdania
merytorycznego
chorągwi za rok
2016, interpelacje i
zapytania do KCh
(obiegowo do
końca września)

- bieżące
opiniowanie
projektów uchwał
RN ZHP przesłanych
do rady chorągwi

W razie
potrzeby
decyzje i
zbiórki
obiegowo

- przygotowanie
projektu uchwałystanowiska ws.
realizacji programu

Udział członków
rady we zjazdach
sprawozdawcych
hufców

wygaszenie
mandatów
- przygotowanie
projektu planu
pracy rady na rok
2018

- przygotowanie
projektu uchwały
ewaluacji planu
operacyjnego 2017

- przygotowanie
projektu uchwały
ws. planu
operacyjnego
chorągwi 2018

- przygotowanie
projektu
sprawozdania rady
za rok 2017
9.

2.12.17

- zatwierdzenie
planu pracy i
sprawozdania rady

- przygotowanie
projektu uchwały
ds. kierunków pracy
chorągwi na rok
2018

- ewaluacja planu
operacyjnego
chorągwi 2017
- ocena kierunków
pracy z roku 2017

- plan operacyjny
chorągwi 2018
- stanowisko ws.
realizacji kampanii
bohater

60-lecia chorągwi
przez komendę
chorągwi
- współpraca z
komendą chorągwi
w sprawie
sprawozdania z
realizacji zaleceń z
raportu ds.
ewaluacji pracy z
kadrą
- stanowisko ws.
realizacji programu
60-lecia chorągwi
- kierunki pracy na
rok 2018

Projekty
przysłane
najpóźniej na 7
dni przed zbiórką

