Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 96/4
z dnia 20 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Okręgu ZHR

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

§1

Zmienia się § 6 Regulaminu Okręgu ZHR w ten sposób, Ŝe w ust. 1 po słowach „§ 8’ ust. 1”
dopisuje się słowa „litera a)”.

§2

Zmienia się § 7 Regulaminu Okręgu ZHR w ten sposób, Ŝe ustęp 8 otrzymuje następujące
brzmienie:
„8. Zarząd Okręgu ma szczególne obowiązki organizacyjne:
a) rzetelnego prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Okręgu,
b) terminowej sprawozdawczości zewnętrznej wynikającej z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa,
c) terminowej sprawozdawczości wewnątrzorganizacyjnej wynikającej z odpowiednich
przepisów Związku oraz uchwał i zarządzeń Naczelnictwa, a w szczególności do
terminowego przedstawiania danych finansowych i bilansowych.”

§3

Zmienia się § 8’ Regulaminu Okręgu ZHR w ten sposób, Ŝe otrzymuje on następujące
brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia raŜących uchybień w działalności Zarządu Okręgu, polegających na
nie wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z § 7 ust. 8, a takŜe na nieprzestrzeganiu

przepisów prawa, Statutu Związku i regulaminów wewnętrznych, Naczelnictwo moŜe w
drodze uchwały:
a) odwołać Zarząd Okręgu, jednocześnie powołując pełnomocnika oraz zwołując
Nadzwyczajny Zjazd Okręgu, który powinien się odbyć w terminie do dwunastu tygodni od
dnia podjęcia uchwały lub
b) zawiesić Zarząd Okręgu na okres nie dłuŜszy niŜ osiem tygodni od dnia podjęcia uchwały,
jednocześnie powołując pełnomocnika oraz ustalając warunki przywrócenia Zarządu
Okręgu.
2. W wyjątkowych wypadkach Naczelnictwo moŜe przedłuŜyć termin, o którym mowa w
ust. 1 litera b), jednak nie więcej niŜ o cztery tygodnie.
3. Uchwała Naczelnictwa w przedmiocie odwołania lub zawieszenia Zarządu Okręgu jest
natychmiast wykonalna. Naczelnictwo niezwłocznie przesyła odpis uchwały wszystkim
członkom zainteresowanego Zarządu Okręgu za pomocą poczty, poczty elektronicznej lub
faksu, a takŜe doręcza odpis uchwały do siedziby okręgu oraz do Komisji Rewizyjnej
Okręgu.
4. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1 litera a) oraz litera b) działają na podstawie
pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez Naczelnictwo.
5. W razie spełnienia wszystkich warunków ustalonych w uchwale Naczelnictwa, o której
mowa w ust. 1 litera b), Naczelnictwo niezwłocznie przywraca Zarząd Okręgu i cofa
pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4. W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków
ustalonych w uchwale Naczelnictwa, o której mowa w ust. 1 litera b), Naczelnictwo
podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1 litera a).
6. Od uchwał, o których mowa w ust. 1 przysługuje zainteresowanemu Zarządowi Okręgu
odwołanie do Rady Naczelnej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem naleŜy wnieść na ręce
Przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od doręczenia odpisu uchwały Naczelnictwa
do siedziby okręgu. Rada Naczelna powinna zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu w
terminie dwóch tygodni od otrzymania odwołania przez Przewodniczącego. W wyniku
wniesienia odwołania Rada Naczelna moŜe podtrzymać uchwałę Naczelnictwa lub
przywrócić Zarząd Okręgu ze skutkiem od dnia wskazanego w uchwale Rady Naczelnej.
Przywrócenie Zarządu Okręgu odwołanego na podstawie ust. 1 litera a) powoduje
wygaśnięcie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 4 oraz oznacza odwołanie
Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu. Przywrócenie Zarządu Okręgu zawieszonego na
podstawie ust. 1 litera b) powoduje wygaśnięcie wyŜej wymienionych pełnomocnictw.
7. śaden z członków zawieszonego Zarządu Okręgu nie moŜe w okresie zawieszenia
wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z kierowaniem działalnością okręgu oraz

reprezentowaniem okręgu na zewnątrz, o ile co innego nie wynika z uchwały Naczelnictwa,
a takŜe uczestniczyć w pracach Rady Naczelnej z prawem głosu. Członkowie zawieszonego
Zarządu Okręgu mają obowiązek współpracy z pełnomocnikiem powołanym uchwałą
Naczelnictwa w zakresie wskazanym przez pełnomocnika lub określonym w uchwale
Naczelnictwa.

§4

Zmienia się § 10 Regulaminu Okręgu ZHR w ten sposób, Ŝe skreśla się oznaczenie
ustępu 1.

§5

Zmienia się § 13 Regulaminu Okręgu ZHR w ten sposób, Ŝe ustęp 1 otrzymuje następujące
brzmienie:

„1. Dla usprawnienia pracy harcerskiej w środowisku lokalnym Zarząd Okręgu moŜe, na
wniosek zainteresowanych środowisk, powołać obwód. Obwód powołuje się i likwiduje w
drodze uchwały Zarządu Okręgu. O powołaniu i likwidacji obwodu Zarząd Okręgu
zawiadamia Naczelnictwo przesyłając odpis uchwały.”

§6

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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