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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/XIV/2018 

 

Plan posiedzeń plenarnych Komisji Rewizyjnej Chorągwi Lubelskiej ZHP 

na 2019 r. 

 
Lp. Tematyka spotkań Termin 

1 

 
Zebranie plenarne 

1) informacja o pracy przewodniczącego w okresie między 
posiedzeniami plenarnymi oraz o realizacji zadań komisji w tym 
okresie,  

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i analiza realizacji 
przyjętych na nim postanowień,  

3) przygotowanie Hufcowych Komisji Rewizyjnych, organizacja spotkań 
(maj - czerwiec) 

4) informacja Komendanta i Skarbnika o sytuacji w Chorągwi  
5) działalność kontrolna prowadzona przez KRCh i KRH według tematyki 

własnej.  
6) omówienie zadań do wykonania na następny okres.  

23 marca 2019 

Dęblin 

2 

 

Zebranie plenarne 

1) informacja o pracy przewodniczącego w okresie między 
posiedzeniami plenarnymi oraz o realizacji zadań komisji w tym 
okresie,  

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i analiza realizacji 
przyjętych na nim postanowień,  

3) posiedzenie plenarne z udziałem przewodniczących KRH:  
- ocena pracy KRH za rok ubiegły  
- ocena działalności pionu rewizyjnego chorągwi za rok ubiegły  
- ocena sprawozdania finansowego za rok ubiegły.  

4) wizytacje HAL prowadzone przez komisje rewizyjne wszystkich 
stopni z ewentualnie częściową realizacją tematu wspólnego dla 
całego pionu rewizyjnego bilansowanego centralnie.  

5) kontrole problemowe własne lub "szerokim frontem" prowadzone 
przez komisje rewizyjne różnych stopni wg tematyki wspólnej 
centralnie bilansowanej.  

6) omówienie zadań do wykonania na następny okres. 

22 czerwca 2019 

KChL 
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3 

 

Zebranie plenarne 

1) informacja o pracy przewodniczącego w okresie między 
posiedzeniami plenarnymi oraz o realizacji zadań komisji w tym 
okresie,  

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i analiza realizacji 
przyjętych na nim postanowień,  

3) posiedzenie plenarne z udziałem przewodniczących KRH:  
- omówienie kontroli HAL  
- przyjęcie planu pracy KRChL oraz propozycji do planów KRH na rok 

następny, 

4)  omówienie zadań do wykonania na następny okres. 

Wrzesień 2019 

4 

 

Zebranie plenarne 

1) informacja o pracy przewodniczącego w okresie między 
posiedzeniami plenarnymi oraz o realizacji zadań komisji w tym 
okresie,  

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i analiza realizacji 
przyjętych na nim postanowień,  

3) informacja Komendanta ChL ZHP i Skarbnika o sytuacji w Chorągwi 

Lubelskiej ZHP, o działaniach podjętych od ostatniego posiedzenia 

plenarnego uchwałach i decyzjach. 

4) zatwierdzenie budżetu KChL ZHP na rok 2020, 

5) omówienie zadań do wykonania na następny okres. 

Grudzień 2019 

 

 


