Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 81/4
z dnia 25 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Naczelnictwa ZHR

Na podstawie § 18 ust. 3 lit. a) Statutu ZHR Rada Naczelna ZHR uchwala co następuje:

§1
W Regulaminie Naczelnictwa ZHR wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 dopisuje się nowy ust. 4 w brzmieniu: „4. Uchwały i decyzje Naczelnictwa są
jawne i bez zbędnej zwłoki udostępniane instruktorom Związku”,

jednocześnie

dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer 5 .
2. W § 6 wprowadza się nowe ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4.

Naczelnictwo

obraduje

według

porządku

obrad

przedstawionego

wraz

z zawiadomieniem o terminie posiedzenia Naczelnictwa. Załącznikiem do porządku obrad
powinny być materiały robocze i projekty uchwał niezbędne do omawiania zawartych
w porządku tematów.
5. Za zgodą większości obecnych członków Naczelnictwa porządek obrad moŜe być
uzupełniony o dodatkowe punkty, pod warunkiem, Ŝe wnioskujący zapewni materiały
i projekty uchwał niezbędne do realizacji tych dodatkowych tematów.”, jednocześnie
dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer 6
3. W § 10 ust. 2 nadaje się brzmienie: „2. Wszystkie głosowania są jawne za wyjątkiem
sytuacji, w której na zgodny wniosek minimum trzech członków Naczelnictwa,
Naczelnictwo zwykłą większością głosów przyjęło wniosek o utajnieniu głosowania.
Wnioski o utajnienie głosowania mogą dotyczyć wyłącznie spraw personalnych.”
4. W § 10 wykreśla się ust. 3
5. W § 8 wykreśla się dotychczasowe ustępy 2 i 3 oraz wprowadza się nowy ust. 2
w brzmieniu:
„2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Naczelnictwo moŜe podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Uchwała jest waŜna, jeŜeli wszyscy członkowie organu zostali powiadomieni o jej treści
i wyrazili zgodę na proponowany tryb jej podjęcia. Podejmowanie uchwał w tej formie nie
jest dopuszczalne w sprawach personalnych (wyboru, delegowania, zawieszenia,
odwołania członka władz) oraz w sprawach uchylania uchwał i decyzji w ramach
zwierzchnictwa słuŜbowego.”

§2
Ogłasza

się

tekst

ujednolicony

Regulaminu

Naczelnictwa

z

uwzględnieniem

zmian

wprowadzonych w dniu 25.06.2006 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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