Uchwała nr 1/2013
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie zaleceń po kontrolach ośrodków i Harcerskiej Akcji Letniej 2012
Na podstawie kontroli w 2012 roku Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie,
Ośrodka w Lisznej i Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego Cypel w Warszawie i Harcerskiej
Akcji Letniej w 2012 roku oraz na podstawie zaleceń Głównej Kwatery Związku Harcerstwa
Polskiego Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, działając
na podstawie § 62 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 Statutu ZHP, wspierając działania Komendanta
Chorągwi i Skarbnika Chorągwi wynikające z § 61 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Statutu ZHP:
§1
1. Zaleca Komendantowi i Komendzie Chorągwi Stołecznej w zakresie zarządzania
majątkiem i prowadzenia gospodarki finansowej Chorągwi Stołecznej (ChS), aby w celu
stworzenia warunków do zwiększenia produktywności posiadanego majątku i
efektywności prowadzonej działalności gospodarczej:
1.1. niezwłocznie wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie
nieruchomościami będących własnością Chorągwi Stołecznej lub będących w jej
władaniu (nieruchomości ChS), a w szczególności nieruchomościami w Lisznej,
Starej Dąbrowie i na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie,
1.2. pilnie:
1.2.1. określić cel posiadania lub władania każdą nieruchomością ChS, a w przede
wszystkim nieruchomości w Lisznej, Kamionie, Starej Dąbrowie i na Cyplu
Czerniakowskim w Warszawie,
1.2.2. ustalić stan, w tym określić kwoty, tytuły i terminy wymagalności
zobowiązań i należności związanych z działalnością prowadzoną na terenie
nieruchomości ChS,
1.3. ustalić zadania niezbędne, aby osiągnąć cele, o których mowa w pkt. 1.2.1,
1.4. w terminie do 30 września 2013 roku opracować wieloletni plan wykorzystania
nieruchomości ChS i wykonania zadań, o których mowa w pkt. 1.3, obejmujący w
szczególności:
1.4.1. plan przychodów,
1.4.2. plan przedsięwzięć marketingowych,
1.4.3. plan przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych,
1.4.4. plan finansowy, a w tym planowane przychody, koszty stałe posiadania
nieruchomości ChS, koszty zmienne eksploatacji nieruchomości ChS oraz
źródła finansowania planowanych przedsięwzięć,
2. Zaleca Komendantowi i Komendzie Chorągwi Stołecznej, aby w zakresie organizacji
Harcerskiej Akcji Letniej (HAL) i Harcerskiej Akcji Zimowej (HAZ):
2.1. opracować i stosować działania motywujące i promujące instruktorów i inne osoby
z kadry obozów i zimowisk, które:
2.1.1. sumiennie wypełniają swoje obowiązki i prawidłowo oraz terminowo
rozliczają się z powierzonych im środków finansowych i majątku ChS,
2.1.2. w trakcie roku harcerskiego oraz podczas HAL i HAZ podejmują działania
z zakresu wychowania ekonomicznego, służby kwatermistrzowskiej
obejmujące, wybór, przygotowanie, sprawdzenie atestów, konserwację i
remont sprzętu obozowego oraz inicjują zdobywanie odpowiednich
sprawności i podejmowanie odpowiednich zadań podczas prób na stopnie
zuchowe, harcerskie i instruktorskie.

2.2. motywować organizatorów kursów instruktorskich do:
2.2.1. podejmowania tematów z zakresu
wychowania ekonomicznego
i gospodarności podczas HAL i HAZ,
2.2.2. uwzględniania w programach kształcenia instruktorów zagadnień
dotyczących organizacji obozów i pracy z dziećmi 6-letnimi na koloniach
zuchowych,
2.3. motywować komisje stopni instruktorskich do inicjowania zadań prób
instruktorskich związanych z przedsiębiorczością, gospodarnością i wychowaniem
ekonomicznym oraz do promowania dorobku instruktorów w tym zakresie,
2.4. tworzyć warunki skutecznego pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do
opłacenia zakupu, wymiany i modernizacji sprzętu obozowego,
2.5. tworzyć warunki sprzyjające:
2.5.1. podejmowaniu inicjatyw wspólnych zakupów większych partii sprzętu, co
może ułatwić uzyskanie korzystniejszych cen,
2.5.2. wymianie informacji i doświadczeń instruktorskich w zakresie organizacji
HAL i HAZ oraz dostępności baz i miejsc obozowych,
2.5.3. wykorzystania nieruchomości ChS jako miejsca organizacji HAL i HAZ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Chorągwi Stołecznej ZHP
hm. Leszek Adamski

