Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 109/1
z dnia 18 marca 2012
w sprawie projektu zmian do Statutu Związku

Rada Naczelna przedstawia XII Zjazdowi ZHR do rozpatrzenia następujące poprawki do Statutu
Związku:
UCHWAŁA NR ….
XII ZJAZDU ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia ….. kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, XII Zjazd Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uchwalonym przez I Walny Zjazd w dniach
1-2 kwietnia 1989 r., zmienionym uchwałami: II Walnego Zjazdu w dniach 30 listopada1 grudnia 1990 r., Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 3 października 1992 r., IV Walnego
Zjazdu w dniach 24-26 lutego 1995 r., VI Walnego Zjazdu w dniu 17 października 1999 r.,
VII Zjazdu ZHR w dniu 24 listopada 2001 r., VIII Zjazdu ZHR w dniu 27 marca 2004 r.,
IX Zjazdu w dniu 23 kwietnia 2006 r., X Zjazdu ZHR w dniu 12 kwietnia 2008 r. i XI Zjazdu
ZHR w dniu 24 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 6 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) turystykę, krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,”;

2)

w § 13 w ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) opłacania składek członkowskich, a w razie uczestnictwa w działaniach
programowych, z którymi związana jest konieczność opłacania składek programowych,
także składek programowych, chyba że zostali zwolnieni z tego obowiązku na podstawie
regulaminu uchwalonego przez Naczelnictwo,”;

3)

w § 27 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zaistnienia vacatu zarząd okręgu dokonuje kooptacji, jednakże liczba
członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej składu zarządu
okręgu.”;
4)

w § 40:
a) w ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) składek członkowskich oraz składek programowych,”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Składka programowa, o której mowa w ust. 2 lit. a), przeznaczona jest na
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, a do jej uiszczenia zobowiązani są
członkowie Związku biorący udział w takim wypoczynku. Wysokość składki
programowej określa się w ten sposób, że składka ta nie może przekraczać
całości kosztów organizacji wypoczynku przypadających na członka Związku
zobowiązanego do uiszczenia tej składki, określonych przez jednostkę
organizacyjną Związku organizującą wypoczynek.”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Naczelnej ZHR

Przewodniczący ZHR

hm. Ewa Borkowska – Pastwa

hm. Michał Butkiewicz

