
 

Chorągiew  
Dolnośląska ZHP 
 

 

  
 

Decyzja nr 12/IX/2015 

Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 10 kwietnia 2015 r. 

w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym nad 
Uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

za rok 2014   

 Biorąc pod uwagę zgłoszoną przez niektórych członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej 
ZHP potrzebę szczegółowego zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP za rok 2014 uchwała w sprawie przyjęcia tego sprawozdania, zgodnie  
z ustaleniami podjętymi na zbiórce komendy w dniu 08.04.2015 r., zostanie podjęta w trybie 
obiegowym.  

1. Zarządzam głosowanie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym nad 
Uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 
2014  (projekt stanowi załącznik do decyzji). 

2. Ustalam następujący tryb głosowania:  

a) W dniu 12 kwietnia 2015 r. uchwała, o którym mowa w punkcie 1 wraz z listą 
potwierdzającą udział w głosowaniu będzie wyłożona na zbiórce pracy z kadrą Chorągwi 
Dolnośląskiej w Załęczu. Lista zawierać będzie imię, nazwisko oraz trzy rubryki: „za”, 
„przeciw”, „wstrzymujący się”. Dokonanie podpisu we właściwej rubryce będzie formą 

oddania głosu.  
b) Członkowie komendy mogą oddać swój głos do godziny 23:59, 12.04.2015, 
c) 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 12/IX/2015  

Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
z dnia 10 kwietnia  2015 r.  

- Projekt – 

 

Uchwała nr …/IX/2015  

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia …...04.2015 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2014 

 

1. Na podstawie §60 ust. 2 punkt 7 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2014 r. 

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

3. Komenda przekazuje sprawozdanie o którym mowa w ust 1 do badania przez biegłego 
rewidenta.  

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Komendant 

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 

 
 
 
  



  
  

Lista potwierdzająca udział w głosowaniu  
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym na podstawie decyzji Komendanta 
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 12/IX/2015 z dnia 10.04.2015 r. nad Uchwałą w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2014 r.  

 

stopień, imię (imiona) i nazwisko data za przeciw wstrzymał się 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński     

hm. Dorota Kołakowska     

hm. Julianna Zapart      

hm. Adam Gacek     

phm. Maciej Kieres     

phm. Jakub Matuszczyk     

phm. Krzysztof Stachów     

 

 

Protokół z głosowania w trybie obiegowym 

Zarządzonym Decyzją nr 12/IX/2015 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej z dnia  
10 kwietnia 2015r. 

Wrocław, dn. ………………………….. 2015 r. 

Na podstawie powyższej listy stwierdzam, że w głosowaniu w dniu …………………………. r. wzięło 

udział ………………członków komendy. 

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

Stwierdzam, że w dniu …………………. 2015 r. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
przyjęła/nie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP za rok 2014 

Uchwale nadano numer ……../IX/2015 

 

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


