
 

 

Porządek obrad Zjazdu Sprawozdawczego –Hufca ZHP  Czerwionka-Leszczyny zwołanego 

na dzień 02 września 2017  roku, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach 

(projekt) 
 

1. Odśpiewanie Hymnu ZHP  
2. Krótkie otwarcie obrad przez komendanta hufca  
3. Wystąpienie pełnomocnika komendanta chorągwi z informacją o celach zjazdu  
 sprawozdawczego i obowiązujących procedurach  
4. Wybór przewodniczącego zjazdu  (który natychmiast przejmuje prowadzenie) 
5. Wybór protokolanta Zjazdu (który przejmuje liczenie głosów jawnych, do tej pory głosy 
liczy  prowadzący obrady) 
6. Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu 
7. Przyjęcie porządku obrad zjazdu 
8. Wybór  3 osobowej Komisji Uchwał i wniosków (zgłoszenia z sali) 
9. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych (zgłoszenia z sali) 
10. Powitanie uczestników zjazdu, członków władz i gości  - prowadzi przewodniczący 
Zjazdu,  - ewentualnie dopuszczając do głosu  gości 
11. Wystąpienie komendanta hufca, a w nim: 
 - przedstawienie sprawozdania komendy hufca wraz ze sprawozdaniem finansowym 
oraz  informacji o stanie realizacji uchwał zjazdu hufca za okres od ostatniego zjazdu 
zwykłego hufca 
12. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca, a w nim:   
 – sprawozdanie z działalności  komisji rewizyjnej za okres od ostatniego zjazdu 
zwykłego hufca, oraz przedstawienie opinii  komisji na temat przedłożonego sprawozdania 
komendy hufca 
13. Wystąpienie przedstawiciela komendy chorągwi , a w nim: 
 - przedstawienie opinii na temat przedłożonego sprawozdania komendy hufca 
14. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań i opinii  oraz  dyskusja  z ocenami 
realizacji  uchwał zjazdu hufca (zgłoszenia do dyskusji z sali, wypowiedzi w kolejności 
zgłoszeń ) 
15. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej hufca z wnioskami w sprawie 
absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu 
zwykłego hufca 
16. Dyskusja nad wnioskami w sprawie absolutorium  (zgłoszenia do dyskusji z sali, 
wypowiedzi w kolejności zgłoszeń ) 
17. Głosowania w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca 
(głosowania  jawne ) 
18. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i prezentacja wyniku wyborów 
19. Wystąpienie przewodniczącego komisji uchwał i wniosków, a w nim:  
 - przedstawienie projektów uchwał które wpłynęły do Komisji 
20.  Dyskusja na temat przedłożonych projektów uchwał ( wypowiedzi w kolejności 
zgłoszeń ) 



 

 
 

 
21. Głosowania w sprawie przyjęcia uchwał (głosowania jawne)  

     22. Końcowe wystąpienie komendanta hufca  
23. Krąg – w kręgu  zamknięcie Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Hufca ZHP 
Czerwionka-Leszczyny 
  


