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Decyzja nr 8/IX/2014 

Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym  
nad Uchwałą w sprawie przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

projektu planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015 . 

 

1. Zarządzam głosowanie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad 
Uchwałą w sprawie przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
projektu planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015 (projekt stanowi 
załącznik do decyzji). 

2. Ustalam następujący tryb głosowania:  

a) w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwała, o którym mowa w punkcie 1 zostanie rozesłana drogą 
elektroniczną na imienne konta mailowe członków komendy w domenie 

@dolnoslaska.zhp.pl oraz na grupę mailingową komendy wraz z niniejszą decyzją.  
b) W odpowiedzi na maila członkowie komendy oddadzą swój głos pisząc „za”, „przeciw” lub 

„wstrzymuję się”. Kopie maili zostaną dołączone do protokołu po głosowaniu. 
c) Członkowie komendy mogą oddać swój głos do godziny 23:59, 30.12.2014, 

d) Głosowanie zostanie uznane za ważne, kiedy weźmie w nim udział co najmniej czterech 
członków komendy.  

3. Po głosowaniu zostanie sporządzony protokół, który będzie przedłożony do przyjęcia przez 
Komendę na najbliższym jej posiedzeniu. 

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Komendant  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 

 

  



  
  

Załącznik do Decyzji nr 8/IX/2014  
Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia 30 grudnia  2014 r.  

- Projekt – 

 

Uchwała nr …./IX/2014 

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia 30.12.2014 r. 

w sprawie przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
projektu planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015 

  

1. Na podstawie § 60 ust. 2 punkt 7 Statutu Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
przedkłada Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do zatwierdzenia Plan Operacyjny 
Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015.   

2. Plan operacyjny o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
 

 

Komendant 

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 

 
 
 
  



  
  

Protokół z głosowania w trybie elektronicznym 

Zarządzonym Decyzją nr 8/IX/2014 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej z dn. 30 grudnia 2014 r. 

 

Wrocław, dn. ………………………….. 2014 r. 

Na podstawie załączonych kopi maili stwierdzam, że w głosowaniu w dniu …………………………. r. 

wzięło udział …………………..……….. członków komendy. 

Oddano głosów (łącznie): „za” - …... „przeciw” - …... „wstrzymujących się” - …… 

Stwierdzam, że w dniu …………………. 2014 r. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
przyjęła/nie przyjęła Uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
projektu planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015 

Uchwale nadano numer ……../IX/2014 

 

 

 

 

Protokół przyjęto na posiedzeniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w dniu: ……………… 


