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Decyzja nr 45/IX/2016 

Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia  26 listopada 2016 r.  

w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad  

przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi w sprawie wyrażenia woli na zaciągnięcie pożyczki na 

inwestycje na Bazie Kolonijnej w Pobierowie   

 

1. Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu ZHP oraz ust. 7 Uchwały nr 15/IX/2015  Komendy Chorągwi 

Dolnośląskiej ZHP z dnia 23.04.2015 r. Regulamin Komendy Chorągwi Dolnośląskiej 
zarządzam głosowanie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad 
przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie wyrażenia woli na 
zaciągnięcie pożyczki na inwestycje na Bazie Kolonijnej w Pobierowie 

2. Ustalam następujący tryb głosowania:  

a) w dniu 26 listopada 2016 r. informacja o głosowaniu, o którym mowa w punkcie 1, 
wraz z niniejszą decyzją zostanie rozesłana drogą elektroniczną z konta 

dolnoslaska@zhp.pl na imienne konta mailowe członków komendy. 
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) głosowanie trwa do godziny 23:59 w dniu 27 listopada 2016 lub do momentu oddania 

głosu przez wszystkich członków Komendy, 
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 
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Załącznik 1 do Decyzji nr 45/IX/2016  

Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
z dnia 26 listopada 2016 r.  

- Projekt – 

 

Uchwała nr __/IX/2016 

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia ….11.2016 r. 

w sprawie wyrażenia woli na zaciągnięcie pożyczki na modernizację bazy noclegowej ośrodka 

kolonijnego w Pobierowie  

 
 

1. Na podstawie §60 ust. 2 punkt 7 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP wyraża 
wolę zaciągnięcia pożyczki w Towarzystwie Inwestycji Społeczno–Eekonomicznych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisaną pod numerem KRS 0000019716  
 w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej poprzez 
modernizację bazy noclegowej ośrodka kolonijnego w Pobierowie  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Komendant 

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 

hm. Zbigniew Paweł Skupiński 
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Protokół z głosowania w trybie obiegowym elektronicznym 

Zarządzonym Decyzją nr 45/IX/2016 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej z dnia 26.11.2016 r. 

Wrocław, dn. ………………………….. 2016 r. 

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

wzięło udział ………………członków komendy. 

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

Stwierdzam, że w dniu …………………. 2016 r. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
przyjęła/nie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli na zaciągnięcie pożyczki na modernizację 
bazy noclegowej ośrodka kolonijnego w Pobierowie 

Uchwale nadano nr ……………………………………. 

 

 

 

UWAGI do przebiegu głosowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


