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Chorągiew Śląska 

Komisja Rewizyjna 

Hufca Ziemi Wodzisławskiej 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRH 

DLA  ZJAZDU  HUFCA  ZHP ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ 

 

Działając na podstawie & 48 ust.3 pkt.3 I &54 ust.2 pkt.5 Statutu oraz &1 ust.4 

Regulaminu Komisji Rewizyjnych ZHP, Komisja Rewizyjna ZHP Hufca Ziemi 

Wodzisławskiej, przedkłada Druhnom i Druhom Sprawozdanie ze swej działalności 

za okres 23.10.2015 r. – 27.10.2017 r., przyjęte uchwałą KRH nr 1/2017                   z 

dnia 10.10.2017 r. 

 

• Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Wodzisławskiej  została wybrana na Zjeździe 

Zwykłym 23.10.2015 r. i ukonstytuowała się  w trzyosobowym składzie:  

• Przewodnicząca -  phm. Izabela  Sabaj 

• Członek   - phm. Renata Langer 

• Członek   - phm. Grzegorz Cnota  

W trakcie trwania kadencji w 2016 roku phm. Grzegorz Cnota z przyczyn 

osobistych  zrezygnował z pracy w komisji. 

 Do Komisji włączono na mocy uchwały nr 2/2016 z dnia 28.09.2016 r. dh. hm.  

Andrzeja Golę. 

•  W czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna Hufca odbyła 9 spotkań: 

- w roku  2015 - 1 spotkanie 

- w roku 2016  - 5 spotkań  

- w roku 2017 - 3 spotkania  

• Ważniejszymi tematami, którymi zajmowano się w czasie spotkań komisji były:   

• Podjęcie uchwały o akceptacji uchwały Komendy hufca  o wyrażeniu zgody 

na sprzedaż części gruntu bazy położonej w Bierach Gmina Jasienica 

• Opracowanie i przyjęcie planu pracy na lata 2016 i 2017 

• Akceptacja Planu Pracy Hufca oraz Budżetu Hufca na lata 2016 i 2017 

• Analiza rozliczenia zimowisk 



• Analiza spisów  harcerskich Hufca 

• Pozyskiwanie dofinansowania z 1% przez drużyny Hufca 

• Analiza przygotowania baz do HAL oraz umów z obcymi Hufcami na 

wykorzystanie baz Hufca Wodzisław Śl. 

• Analiza wykorzystania baz Hufca 

• Kontrole obozów w czasie HAL (2 kontrole) 

• Kontrole rozliczenia obozów w Komendzie Chorągwi 

Komisja wykonywała również zadania zlecane przez KRCH, a ze swych spotkań  

spisała notatki, które na bieżąco wysyłano do KRCH.   

• Komisja realizowała przyjęte przez siebie plany pracy, dokonując m.in.: 

• oceny kondycji finansowej hufca 

- pozyskiwanie środków  jest skuteczne, 

- hufiec nie ma przeterminowanych płatności, terminowo opłaca 

wszystkie rachunki, 

• kontroli prowadzenia księgowości w hufcu 

- kontrolowane były miesięczne sprawozdania rozliczane w 

Komendzie Chorągwi, 

- niewielkie błędy były na bieżąco przez skarbniczkę i finansistkę 

korygowane 

• Członkowie komisji brali udział w posiedzeniach Komendy Hufca Ziemi 

Wodzisławskiej. 

• W trakcie kadencji współpraca z Komendą Hufca układała się bardzo dobrze. 

Przedstawiciele komisji uczestniczyli prawie we wszystkich wydarzeniach 

Hufca: 

� DMB,  

� mszach św. z okazji św. Jerzego, 

� festiwalach piosenek harcerskich „Złota Nutka”, 

� Jubileuszu z okazji  85 – lecia 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, 

� Hufcowych zawodach pływackich, 

� Rajdach kasztanowych, 

� Radlińskich Biegach Ekologicznych, 

� przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, 



� wspólnych organizowanych przez władze administracyjne i samorządowe 

uroczystościach patriotycznych, 

• Oceniając pracę członków Komisji Rewizyjnej Hufca należy ją uznać za 

prawidłową. Każdy z członków Komisji wniósł swój wkład w jej pracę, z 

zaangażowaniem i w miarę swoich możliwości rodzinnych i służbowych. 

Członkowie Komisji brali udział we wszystkich szkoleniach organizowanych 

przez KRCH oraz naradach przewodniczących KRH i komendantów Hufców. 

Komisja ocenia realizację przyjętych planów pracy na poziomie dobrym 

 

     …………………………………………… 

     Przewodnicząca 

                                                            Komisji Rewizyjnej Hufca   
 phm.  Izabela Sabaj 


