Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 29/2015
z dnia 8 grudnia 2015 roku
w sprawie regulaminu pracy Zespołu ds. Łączy

Na podstawie §52 ust. 2 pkt 8 Statutu ZHP, w zw. z Uchwałą XVII Zjazdu Zwykłego Hufca
nr 5/2015 z dnia 21 listopada 2015 r. ws. OH w Łączy oraz Uchwałą XVII Zajazdu
Zwykłego Hufca nr 7/2015 z dnia 21 listopada 2015 r. ws. Zespołu ds. Łączy, Komenda
Hufca postanawia, co następuje:
1. Członkowie Zespołu ds. Łączy powoływani i odwoływani są rozkazem Komendanta
Hufca.
2. W skład Zespołu ds. Łączy powoływane są osoby, które wyraziły taką chęć poprzez
zgłoszenie się bezpośrednio do Komendanta Hufca.
3. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji oraz
przedstawienie pisemnego sprawozdania ze swojej dzielności. Konsultacje powinny
objąć swym zakresem następujące kwestie:
a) możliwości techniczno-budowlane rozwoju Ośrodka,
b) zewnętrzne źródła finansowania działalności Ośrodka,
c) docelowy stan prawny Ośrodka, w szczególności jego strukturę własnościową
w przypadku, gdyby Hufiec (ZHP) nie były w stanie samodzielnie dźwigać ciężaru
obowiązków wynikających z prawa własności,
d) przeznaczenie Ośrodka, zasięg jego oddziaływania, oraz wynikającą z tego
zasięgu pulę podmiotów zainteresowanych jego działalnością
e) niezbędne do spełnienia warunki, by Ośrodek mógł samodzielnie funkcjonować
z warunkach wolnorynkowych,
f) możliwość powszechnej partycypacji środowisk hufca w pracach na rzecz
Ośrodka w Łączy, co najmniej do czasu sprofesjonalizowania jego obsługi.
4. Zespół swoje konsultacje w szczególności powinien przeprowadzić z kadrą
instruktorską Hufca, ale także Komendą Chorągwi, formalnym i nieformalnym
Ruchem Przyjaciół Harcerstwa działającym na terenie hufca, władzami lokalnymi
i Nadleśnictwem Rudziniec.

5. Kontakty z władzami lokalnymi, Komendą Chorągwi oraz Nadleśnictwem Rudziniec
dozwolone są wyłącznie za pośrednictwem lub zgodą Komendanta Hufca.
6. Zespół
zobowiązany
jest
wyznaczyć
spośród
swoich
członków
przewodniczącego. Wybór ten musi nastąpić, nie później niż do 20 grudnia 2015 r.
7. Zespół swoje częściowe sprawozdanie z działalności zobowiązany jest przedstawić
Komendzie Hufca nie później niż do 29 lutego 2016 r.
8. Zespół sprawozdanie końcowe z działalności wraz z wypracowanymi wnioskami
i stanowiskami zobowiązany jest przedstawić do 31 maja 2016 r.
9. Koszty ponoszone przez Zespół ds. Łączy pokrywane są ze środków finansowych
jednostek organizacyjnych proporcjonalnie do stanu zorganizowania jednostek.

(Uchwała Komendy Hufca nr 25/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. ws. Ośrodka
Harcerskiego w Łączy)

10. W przypadku niewywiązania się Zespołu ds. Łączy z postanowień niniejszego
regulaminu, w szczególności łamiąc zapisy punktów: 5, 6, 7, 8, Komendant Hufca
uprawniony jest to rozwiązania Zespołu.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
12. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

