Związek Harcerstwa Polskiego
Komisja Rewizyjna
Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta

Kraków 11.11.2013 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta
za okres 24.09.2011 r. – 11.11.2013 r.
1. Komisja została wybrana na zjeździe hufca 24.09.2011 r. i ukonstytuowała się
w następującym składzie:
- hm. Jacek Nawrocki – przewodniczący
- phm. Marzena Zawilińska – z-ca przewodniczącego
- hm. Małgorzata Janczur - sekretarz
- phm. Grzegorz Fita
- phm. Radosław Omieciński
2. Działalność komisji w od 24.09.2011 – 31.- 12.2012 r.
2.1. W omawianym okresie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej Hufca –
24.09.2011 i 26.01.12 r. Na posiedzeniu w dniu 24.09.11 r. ustalono przydział zadań i
wybrano funkcyjnych; 26.01.2012 r. przyjęto plan pracy komisji na 2012 r.,
2.2. Przekazanie całości spraw Hufca Kraków Nowa Huta odbyło się 28 września 2011 r. w
obecności przedstawicieli Hufcowej Komisji Rewizyjnej: hm. Jacka Nawrockiego i pwd.
Marzeny Zawilińskiej, byłej komendantki hufca hm. Anny Nowak, byłej skarbniczki
hufca pwd. Beaty Kobos, komendanta hufca phm. Jarosława Porańskiego i skarbnika
hufca phm. Marka Balona.
2.3. Inwentaryzacja sprzętu schroniska Grzechynia odbyła się 23 listopada 2011 r. w
obecności przedstawiciela Komisji Rewizyjnej phm. Grzegorza Fity.
2.4. W 22.02.2012 r. odbyła się wizytacja Akcji Zimowej zorganizowanej przez Szczep
„Unia” w Orawce przez phm. Grzegorza Fitę.
2.5. Na przełomie maja i czerwca 2012 r. przeprowadzona została kontrola działalności
komendanta i komendy hufca, działalności biura hufca oraz kontrolę opłacania składek
członkowskich przez hm. Jacka Nawrockiego wraz z pwd. Marzeną Zawilińską. Opinie
skarbnika i komendanta chorągwi o działaniu komendy hufca były pozytywne, ocena
ogólna kontroli również była pozytywna.
2.6. Pwd. Marzena Zawilińska współuczestniczyła w sporządzaniu spisu z natury sprzętu
będącego w dyspozycji komendy hufca.
2.7. W 2012 r. odbyły się wizytacje obozów letnich organizowanych przez jednostki naszego
hufca:
 wizytacja obozu Szczepu „Orogen” i Szczepu „Halny” w Polankach przez hm.
Małgorzatę Janczur, pwd. Marzenę Zawilińską oraz phm. Jarosława
Porańskiego.
W/w zespół rozpatrywał także sprawę dotyczącą sprzętu znajdującego się na terenie bazy,
a będącego własnością Szczepu Orogen. Ustalono i podpisano wstępną umowę regulującą tę
kwestię pomiędzy komendantką stanicy phm. Ewą Job i komendantką szczepu pwd. Anetą
Soloch. Nastąpiło także formalne przekazanie funkcji komendantki szczepu.

 wizytacja obozu Szczepu „Bartoszowcy” i Szczepu „Kolorowy” w bazie Hufca
Lubliniec w Kokotku przez hm. Jacka Nawrockiego, phm. Marka Balona i phm.
Jarosława Porańskiego. Uczestnictwo w jubileuszu 45-lecia Ośrodka
Harcerskiego Hufca Lubliniec, który współorganizowali harcerze i instruktorzy z
naszego hufca. Ocena ogólna obozów była pozytywna.
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3. Działalność komisji od 1.01.2013 r. do 11.11.2013 r.
3.1. W omawianym okresie odbyły się trzy posiedzenia plenarne Komisji Rewizyjnej Hufca –
21.02.2013, 27.06.13 i 11.11.13 r. Na posiedzeniu w dniu 21.02.2013 r. przyjęto plan
pracy komisji na rok 2013, 25.06.13 wstępnie podsumowano wizytacje szczepów i
zaplanowano wizytacje w ramach HAL 2013, natomiast 11.11.2013 dokonano oceny
działalności statutowej komendanta i poszczególnych członków komendy hufca celem
przedłożenia na zjazd hufca. Opracowano również niniejsze sprawozdanie. Planowane jest
jeszcze w tym roku jeszcze jedno spotkanie, na którym przyjęty zostanie plan pracy na
rok 2014.
3.2. W 2013 r. odbyły się wizytacje Akcji Zimowych organizowanych przez jednostki
naszego hufca:
 wizytacja zimowiska Szczepu „Unia” w Orawce przez pwd. Marzenę Zawilińską
oraz przedstawicieli komendy hufca phm. Jarosława Porańskiego i phm. Marcina
Stefańskiego.
 wizytacja zimowiska Szczepu „Bartoszowcy” w Stryszawie przez pwd. Marzenę
Zawilińską oraz przedstawicieli komendy hufca phm. Jarosława Porańskiego i
phm. Marcina Stefańskiego.
3.3. Zakończono kompleksową ocenę szczepu „Tęczowy” kierowanego przez phm. Piotra
Salwińskiego. Wizytację przeprowadzili phm. G. Fita i pwd. R. Omieciński. Ogólna
ocena pozytywna.
3.4. Zakończono kompleksową ocenę szczepu „Kolorowy” kierowanego przez phm. Marcina
Stefańskiego. Wizytację przeprowadzili hm. M. Janczur i pwd. M. Zawilińska. Ogólna
ocena pozytywna.
3.5. W 2013 r odbyły się wizytacje obozów letnich organizowanych przez jednostki naszego
hufca:
 wizytacja obozu Szczepu „Unia” w Buszynie przez hm. Jacka Nawrockiego oraz
skarbnika phm. Marka Balona. Ogólna ocena pozytywna.
 odwiedziny obozu Szczepu „Orogen” i Szczepu „Tęczowy” w Stężycy przez hm.
Jacka Nawrockiego oraz skarbnika phm. Marka Balona. Ogólna ocena
pozytywna.
4. Najbliższe zamierzenia:
4.1. Do 23.12.2013 r. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie HKR w celem przyjęcia planu
pracy komisji na 2014 r.
4.2. Planowana jest kompleksowa wizytacja Szczepu „Unia” przez phm. Marzene Zawilińską
i phm. Grzegorza Fitę.
4.3. Do 31.12.2013 r. planowane jest przeprowadzenie kontroli rozliczenia akcji zarobkowych
środowisk oraz kontrole opłacania składek członkowskich prze hm J. Nawrockiego.
4.4. Do 31.12. 2013 r. planowanie jest przeprowadzenie kontroli tzw. HZR-u przez hm. Jacka
Nawrockiego i phm. Grzegorza Fitę.
4.5. Kompleksowa wizytacja Szczepu „Halny” odbędzie się w 2014 r., po planowanej
zmianie na stanowisku komendanta szczepu.
W ciągu całego omawianego okresu hm. Jacek Nawrocki lub phm. Marzena Zawilińska
uczestniczyli w wybranych posiedzeniach komendy hufca oraz rady hufca.
Sprawozdanie sporządzono i przyjęto na posiedzeniu komisji w dniu 11.11.2013 r. za okres
kadencji 24.09.2011 – 11.11.2013 r.
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