Rada Naczelna ZHR
UCHWAŁA RADY NACZELNEJ ZHR nr 118/1
z dnia 22.02.2014 r.
w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego okręgów

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 „Regulaminu Okręgu ZHR” Rada Naczelna ZHR dokonuje
następujących zmian w Uchwale No 15/2001 RN ZHR
w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów ZHR
z dnia 30 września 2001 r.( wraz z późniejszymi zmianami na podstawie Uchwały RN z 8.12.2002
r., Uchwały RN z 25.05.2003 r., Uchwały RN nr 65/4 z 21.09.2013 r., Uchwały RN nr 73/2 z 4.12.2004
r., Uchwały RN nr 80/9 z 20.05.2006 r., Uchwały RN nr 83/3 z 10.12.2006 r. oraz Uchwały RN nr 93/1
z 27.09.2008 r. )

§ 1.
W uchwale nr 15/2001 r. z dnia 15.12.2001 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego
oraz wyznaczenia siedzib okręgów ZHR z późn. zmianami, wprowadza się następujące
zmiany:
w § 1, ust. 1 wprowadza się literę „a” o treści: część województwa wielkopolskiego
obejmującą powiat ostrzeszowski
w § 10 ust. 1 lit. b przed wyrazami „województwo wielkopolskie” dodaje się wyraz „część”
w § 10 ust. 2 po wyrazie „ostrowski” skreśla się wyraz „ostrzeszowski”
§ 2.
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Okręg Dolnośląski obejmuje zasięgiem :
a) województwo dolnośląskie, w tym powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski,
górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński,
lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki,
wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasta na
prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wrocław,
b) część województwa wielkopolskiego obejmującą powiat ostrzeszowski.

2. Siedzibą Okręgu Dolnośląskiego jest miasto Wrocław.”
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§ 3.
§ 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Okręg Wielkopolski obejmuje zasięgiem:
a) część województwa lubuskiego obejmującą powiaty: krośnieński, nowosolski,
słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski oraz miasto na
prawach powiatu: Zielona Góra,
b) część województwa wielkopolskiego, w tym powiaty: chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski,
koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski,
obornicki, ostrowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski,
śremski, średzki, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski oraz miasta
na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań.
2. Siedzibą Okręgu Wielkopolskiego jest miasto Poznań.”
§4
Zobowiązuje się zarząd okręgów Wielkopolskiego i Dolnośląskiego do dokonania wszelkich
niezbędnych ustaleń związanych z przeniesieniem jednostek ZHR funkcjonujących na
terenie powiatu Ostrzeszowskiego do okręgu Dolnośląskiego.

§5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Sekretarz Rady Naczelnej

Przewodnicząca ZHR

/-/hm. Barbara Brzewska HR

/-/hm. Ewa Borkowska-Pastwa HR
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