REGULAMIN PRACY KOMENDANTA
I KOMENDY HUFCA ZHP Gorczański
Postanowienia ogólne
§1
Komendantka i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca
działającymi na podstawie przepisów prawa a w szczególności:
− ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
− postanowień „Statutu ZHP”
− „Zasad tworzenia i działania hufca”
− oraz niniejszego regulaminu
§2
Kompetencje komendantki i komendy hufca obejmują wszystkie czynności
konieczne do realizacji zadań hufca określonych w Statucie ZHP, uchwałach
władz wyższego szczebla i zjazdu hufca.
§3
Tryb powołania i odwołania komendanta oraz komendy hufca w całości, jak i
poszczególnych jej członków określa Statut ZHP.
§4
W skład komendy hufca wchodzi 7 osób:
− komendant hufca
− z-czyni komendanta hufca d/s organizacyjnych
− z-ca komendantki hufca d/s programowych
- z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadra i kształceniem
− skarbnik hufca
− dwóch członków

Tryb pracy komendy.
§5
1. Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach
zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące a w zasadzie raz
na miesiąc.
2. Komendant hufca odpowiada za zwołanie zbiórki komendy hufca .
3. Komenda przyjmuje następujący sposób powiadamiania o zbiórkach
komendy:

- o terminie kolejnej zbiórki powiadamia telefonicznie lub mailowo wszystkich
członków komendy oraz dodatkowe osoby .
− w zbiórkach mogą uczestniczyć: przewodniczący komisji rewizyjnej hufca
oraz inne osoby zapraszane przez komendantkę,
− komenda może stosować również odbywanie zbiórek wyjazdowych
w poszczególnych środowiskach, w terenie działania hufca.
§6
1. Ważne decyzje komenda hufca podejmuje w formie uchwały. Za
przygotowanie projektów uchwał odpowiada komendant hufca oraz jego
zastępcy.
2. Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komendy hufca.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub
członka komendy prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności komendanta
hufca.
§7
1. Z każdego posiedzenia komendy hufca sporządza się protokół.
2. Protokół podpisuje protokolant oraz osoba przewodnicząca zbiórce komendy
hufca. Winien on zawierać:
- datę
- liczbę obecności uczestników
- porządek obrad
- treść podjętych uchwał jako załącznik

