
   Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kędzierzyn-Koźle                    Kędzierzyn-Koźle, 30 listopada 2014 r.
     im. Władysława Planetorza

Rozkaz L.10/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwałach Komendy Hufca:
-  nr  4/II/2014  z  dnia  10  listopada  2014  r.  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  członka
komendy hufca,
- nr 5/II/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu komendy hufca,
- nr 6/II/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania
i rozliczania się jednostek Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle”,
- nr 7/II/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w przyjęcia „Cennika wypożyczenia sprzętu”,
-  nr  8/II/2014  z  dnia  10  listopada  2014  r.  w  sprawie  dofinansowania  wpisowego
dla uczestników kursu przewodnikowskiego,
- nr 9/II/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy hufca i planu
kształcenia na rok harcerski 2014/2015,
-  nr  10/II/2014  z  dnia  10  listopada  2014  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Zasad  rejestracji
wydarzeń programowych hufca”.
Powyższe uchwały wraz załącznikami można znaleźć na stronie internetowej hufca
w zakładce Dokumenty » Uchwały Komendy Hufca.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.  Zwalniam druhnę  pwd.  Agatę  JANICKĄ z  funkcji  członka  komendy  hufca  ds.
CEHISZ z dniem 10 listopada 2014 r.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję druha pwd. Tadeusza WITCZAKA członkiem komendy hufca ds. CEHISZ z
dniem 10 listopada 2014 r.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 11 listopada 2014 r. rozwiązuję 11 Drużynę Harcerską „Ad Astra”.
3.2.2. Z dniem 30 listopada 2014 r. rozwiązuję 6 Gromadę Zuchową „Wesołe Argusiątka”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Patryka WEWIORA z funkcji drużynowego 11 Drużyny Harcerskiej
„Ad Astra” z dniem 11 listopada 2014 r. Dziękuję za wkład, czas oraz zaangażowanie
poświęcone na pracę dla drużyny.
3.3.2. Zwalniam druhnę hm. Elżbietę POJASEK-OŚKO z funkcji drużynowej 6 Gromady
Zuchowej „Wesołe Argusiątka”. Dziękuję za czas poświęcony dla gromady.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 listopada 2014 r.  otwieram
próbę  na  stopień  przewodniczki  druhnie  Agnieszce  KOZIOŁ,  opiekun  phm.  Joanna
POLEWSKA.



10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 30 listopada 2014 r. zgodnie z § 26 Statutu ZHP
skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego druha pwd. Sebastiana CZUKA.

13. Inne
13.1. Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” w stopniu III - brązowym:
- dh. Natalii DYLEWSKIEJ,
- dh. Patrykowi BALICKIEMU.

Czuwaj!

phm. Joanna POLEWSKA


