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phm. Grzegorz Fita HO
Członek Komendy Hufca ds. Organizacyjnych

Kraków, 8.09.2011

Sprawozdanie z pracy członka komendy hufca ds. organizacyjnych
Kraków Nowa Huta
Za okres 17.10.2010 – 24.09.2011.

Gdy rok temu dh. hm Anna Nowak HR kompletowała nową komendę w sytuacji
którą można nazwad kryzysową, zgłosiłem swoją chęd pomocy, ponieważ zdawałem
sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znalazł się hufiec oraz jak trudne zadanie wzięła na
swoje barki dh. Anna. Jednakże od samego początku zaznaczałem że w związku z moją
trudną sytuacją rodzinną poświęcę na działalnośd w Komendzie tyle czasu ile będzie to
możliwe. Osobiście uważam że dobrze wywiązywałem się z powierzonych mi
obowiązków. Zdaję sobie sprawę że jako Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych
mogłem zrobid więcej oraz że niektórym zadaniom nie podołałem, ale jak wspomniałem
powyżej nie było to wynikiem mojej złej woli lecz ograniczonego czasu który mogłem
przeznaczyd na działalnośd harcerską.
Zadania które wykonałem podczas pełnienia funkcji:
1. Przygotowałem spis szkół w których działają jednostki naszego hufca. Dzięki
temu spisowi możliwe było rozesłanie życzeo świątecznych do dyrekcji szkół
z których pochodzą harcerze Hufca Kraków-Nowa Huta.
2. Zorganizowałem reprezentację naszego hufca na przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju oraz uczestniczyłem razem z harcerzami w samym przekazaniu.
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3. Doprowadziłem do spotkania i uczestniczyłem w nim , z redaktorem naczelnym
Głosu Nowej Huty. Ustalenia z tego spotkania dotyczące zamieszczania artykułów
z wydarzeo harcerskich przekazałem wszystkim szefom jednostek naszego hufca.
4. Na bieżąco przekazywałem wszelkie dostępne mi informacje w trybie
natychmiastowym, dotyczące Cracovia Maraton. Informacje te z winy
organizatora z ramienia Komendy Chorągwi były dostępne w ostatniej chwili i nie
miałem na to żadnego wpływu. Z przyczyn osobistych nie mogłem uczestniczyd
w samym zabezpieczeniu maratonu.
5. Doprowadziłem do zmniejszenia wycieku wody, poprzez wymianę wadliwych
zaworów spustowych w ubikacjach oraz wynegocjowałem w MPWiK bezpłatną
wymianę wodomierza i cieknącego zaworu głównego. Ubytek wody nie został w
zupełności powstrzymany ze względu na brak widocznego miejsca wycieku.
6. Koordynowałem dyżury szczepów podczas dyżurów komendy hufca. Stworzyłem
listę rzeczy które każda jednostka podczas sprzątania lokalu hufca miała
wykonad. Przynajmniej tydzieo przed rozpoczęciem dyżuru przez nowy szczep
rozsyłałem ramowy plan czynności które szczep miał wykonad podczas swoich
dyżurów.
7. Zamknąłem Akcję Chorągiewka z 2010 roku. Rozliczyłem ją, wysłałem dokumenty
do Urzędu Miasta Krakowa oraz zamieściłem ogłoszenie o rozliczeniu akcji
w Gazecie Krakowskiej zgodnie z wymogami rozliczania zbiórek publicznych.
Ponadto uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem UMK, który
zapowiedział kontrolę. Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami nie wniósł
żadnych zastrzeżeo.
8. Utworzyłem profil hufca na Facebooku i zamieszczałem na nim informacje
o bieżących wydarzeniach w hufcu.
9. Uczestniczyłem w spotkaniu z przewodniczącym dzielnicy Bieoczyce p. Górą,
dotyczącym nowego lokalu hufca przy ul. Kaczeocowej.
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10. Z ramienia hufca brałem udział w imprezach szczepów: Wigilii w szczepie Halny
oraz podczas uroczystości rocznicowych szczepu Kolorowy w Korzkwi.

Jak wspomniałem we wstępie, wielu z zadao wynikających ze strategii oraz planu
pracy hufca nie udało mi się zrealizowad, jednak należy pamiętad o tym, że przewidziane
one były na cztery lata działalności komendy, a swoją funkcję pełniłem jedynie przez rok
w ramach dopełnienia poprzedniej kadencji.
W związku z powyższym proszę o udzielenie mi absolutorium.

Z harcerskim Pozdrowieniem
CZUWAJ!
phm. Grzegorz Fita HO
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