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UCHWAŁA nr 63/HZT/2018
Komendy Hufca ZHP Ziemi Tyskiej
im. Wojska Polskiego z dnia 11.01.2018r.
w sprawie przekazania
środków na działalność statutową
podstawowych jednostek Hufca
w IV kwartale w 2017r. oraz w 2018 roku

Działając na podstawie § 52, ust. 2, pkt 8 Statut ZHP Komenda Hufca ZHP Ziemi Tyskiej
im. Wojska Polskiego na swoim posiedzeniu w dniu 11.01.2018r. podjęła uchwałę w sprawie
przekazania środków na działalność statutową podstawowych jednostek Hufca w IV kwartale w
2017r. oraz w 2018 roku.
§1
Komenda Hufca Ziemi Tyskiej postanawia przekazać środki na działalność statutową
podstawowych jednostek organizacyjnych działających w Hufcu w okresie od października 2017
do grudnia 2018 roku zwanych dalej jednostkami.

Po zakończeniu kwartału w okresie objętym niniejszą uchwałą każda jednostka będzie miała
naliczone środki do dyspozycji.
Do dyspozycji jednostki będzie przekazywane 2 zł za każdą wpłaconą składkę miesięczną za
w/w okres w pełnej wysokości przez jej członka z wyjątkiem instruktorów opłacających składkę
do Hufca.
Środki będą naliczone pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia w terminie do końca
pierwszego miesiąca kwartału następującego po kwartale rozliczeniowym arkusza składkowego,
udostępnionego przez Skarbnika na one drive drużynowemu, szczepowemu lub innemu
pełnoletniemu instruktorowi odpowiedzialnemu za ewidencjonowanie składek w jednostce.
§2.
Środki mogą być naliczone, w uzasadnionych przypadkach, pomimo nie uzupełnienia arkusza
składkowego w terminie, za zgodą Komendanta Hufca i Skarbnika po jego uzupełnieniu.
§3
Szczepy będą miały naliczone składki w całości dla wszystkich działających w szczepie drużyn.
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§4
Wydatki na działalność statutową jednostek muszą być wcześniej uzgodnione z osobami
prowadzącymi gospodarkę finansową hufca posiadającymi stosowne pełnomocnictwa
Komendy Chorągwi.
§5
Naliczanie dodatkowych środków może zostać wstrzymane:
 dla poszczególnych jednostek jeżeli stwierdzono niewłaściwe ich wykorzystanie
 dla wszystkich jednostek, jeżeli Sytuacja finansowa Hufca Ziemi Tyskiej się pogorszy
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§7
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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