PORZĄDEK OBRAD
ZJAZDU ZWYKŁEGO HUFCA ZHP SZCZECIN
dnia 16.11.2019 w siedzibie hufca ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie godz. 10:00

CZĘŚĆ ROBOCZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad przez komendanta hufca
Wybór protokolanta/protokolantów
Wybór przewodniczącego zjazdu
Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu
Przyjęcie porządku obrad zjazdu
Wybór komisji uchwał i wniosków
Wybór komisji wyborczej
Sprawy organizacyjne

CZĘŚĆ OFICJALNA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Uroczyste otwarcie zjazdu
Odśpiewanie Hymnu ZHP
Powitanie uczestników zjazdu (ewentualne odznaczenia, podziękowania)
Wystąpienie komendanta hufca - przedstawienie sprawozdania komendy hufca wraz
ze sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca
za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca
Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca – przedstawienie
sprawozdania z działalności komisji oraz oceny komendanta i komendy hufca wraz z
wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za
okres od ostatniego zjazdu hufca.
Wystąpienie przedstawiciela Komendy Chorągwi - przedstawienie opinii na temat
działalności hufca.
Dyskusja i przyjęcie sprawozdań:
• Komendanta i Komendy Hufca
• Komisji Rewizyjnej Hufca
Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium
Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Hufca na lata 2019- 2023
Dyskusja na projektem
Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej – prezentacja kandydatów do
władz hufca:
• na funkcję komendanta hufca
• do komisji rewizyjnej

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Prezentacja kandydatów do władz hufca
Dyskusja programowa
Informacja o procedurze wyborczej
Wybór władz hufca
Przerwa
Odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do władz
hufca
19. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej – ukonstytuowanie się.
20. Wybór członków komendy hufca
21. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów komendy hufca
22. Wręczenie sznurów funkcyjnych.
23. Wystąpienie przewodniczącego komisji uchwał i wniosków przedstawienie projektów
uchwał
24. Dyskusja na temat projektów uchwał
25. Przyjęcie uchwał (głosowanie)
26. Wystąpienie komendanta hufca
27. Zakończenie zjazdu ( krąg)
Szczecin, dnia 2. listopada .2019

