Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gniezno
im. Bolesława Chrobrego

Gniezno, 9 maj 2015 r.

Rozkaz L. 4/2015

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2015 z dnia 30 marca 2015 r.
3. Główna Kwatera
3.1. Zwolnienia
3.1.4. Zwalniam z funkcji szefowej Zespołu międzynarodowego Wydziały Pracy z Kadrą hm. Ingę Rusin – Chorągiew Wielkopolska
hm. Małgorzata Sinica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1 Informacje
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 3 maja 2015 r. podjęła Uchwała nr 1/2015 w sprawie zasad finansowania
działań prowadzonych przez władze i zespoły Komendy Hufca.
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do rozkazu.
7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Informuję, że przewodniczka Sylwia Cierzniak w dniu 6 kwietnia 2015 roku nad jeziorem Dębówiec złożyła uroczyste
Zobowiązanie Instruktorskie na ręce harcmistrza Stanisława Nowaka.
13. INNE
13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR przyznaje odznakę “Ratownik ZHP” druhowi:
- Olaf Ogrodny – 17 Drużyna Starszoharcerska „Popioły” im. gen. Roberta Baden – Powella
Czuwaj!
/-/ hm. Maciej Siwiak

Uchwała nr 1/2015 Komendy Hufca ZHP Gniezno
z dnia 3 maja 2015 r.
w sprawie zasad finansowania działań prowadzonych
przez władze i zespoły Komendy Hufca
1.

Komenda Hufca ZHP Gniezno na podstawie uchwały Komendy Chorągwi 1/3/2015 z dnia 19 marca 2015r. zmienia
obowiązywanie uchwał w sprawie kosztów pośrednich, podejmowanych przez Komendę Hufca poprzednich kadencji.

2.

Zasady finansowania i naliczania kosztów pośrednich Komenda Hufca ZHP Gniezno przyjmuje w formie jednolitego
dokumentu „Zasady finansowania działań Komendy Hufca Gniezno”.

3.

Treść zasad stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5.

Z dniem podjęcia traci moc uchwalona przez Komendę Hufca uchwała nr 1/20011 z dnia 27 listopada 2011 r.
Komendanta Hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Maciej Siwiak
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Zasady finansowania działań Komendy Hufca Gniezno
Działania prowadzone przez władze i zespoły hufca finansowana jest z następujących źródeł:
•
dotacji na zadania zlecone ze środków publicznych i prywatnych,
•
darowizn osób fizycznych i prawnych,
•
wpłat 1% podatku dochodowego,
•
składek członkowskich członków Hufca – w wysokości zgodnej z przyjętą uchwałą Rady Naczelnej ZHP,
•
kosztów pośrednich na obsługę księgową, przekazywanych przez jednostki Hufca w wysokości:
Akcje zarobkowe i zbiórki
publiczne

2%

Wpływy z kampanii 1%

5%

Imprezy śródroczne
podlegające obowiązkowi
zatwierdzania w Kuratorium
Oświaty – zgodnie z
obowiązującym prawem
Zgrupowanie Obozów Hufca

1%

Koszty za obsługę finansową
działalności hufca przez
Chorągiew

4%

Dotacje pozyskane przez
drużyny i szczepy
Kary za nieterminowe
rozliczenia obozów, biwaków i
wszelkich imprez rozliczanych
przez Hufiec

5%

4%

5zł za każdy dzień
spóźnienia

Pobierane przy rozliczeniu akcji zarobkowej, zbiórki
publicznej (pomniejszenie wpływu na subkonto
drużyny/szczepu)
Pobierane w momencie otrzymania środków z 1% do
Hufca (pomniejszenie wpływu na subkonto
drużyny/szczepu)
Pobierane w momencie zatwierdzania obozu (nota
księgowa na „Koszt obsługi księgowej obozu”) – naliczane
od wysokości poszczególnych kategorii wydatków imprezy.

Pobierane w momencie zatwierdzania obozu (nota
księgowa na „Koszt obsługi księgowej obozu”) – naliczane
od wysokości poszczególnych kategorii wydatków obozu
Naliczane w momencie przedłożenia dokumentów
rozliczeń finansowych działań prowadzonych przez
gromady, drużyny, szczepy - Skarbnikowi, Księgowej
Hufca (biwaki, rajdy, obozy, wydatki na zakup towarów)
Pobierane w momencie wpływu pieniędzy na konto Hufca
(nota księgowa na „Koszt obsługi księgowej projektu”)
Pobierane w momencie rozliczania obozu, biwaku, imprez
(nota księgowa na „Koszt obsługi księgowej ”) - §8
Uchwały KCH 1/3/2015 z dnia 19.03.2015

Ustala się terminy składania dokumentacji finansowo – księgowej przez gromady, drużyny, szczepy, związki drużyn w
Komendzie Hufca:
Dokumenty finansowe (rachunki, faktury) z bieżącego okresu rozliczeniowego
(dany miesiąc w którym dokonany został zakup)
Rozliczenie zaliczek na realizację zadań (biwaki, rajdy, zloty, szkolenia, obozy)
Rozliczenie zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego,
dofinansowanie imprez, zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Do dnia 1 następnego miesiąca
21 dni po zakończeniu
Zgodnie z zawartą umową z
samorządem

Regulowanie zobowiązań gromad, drużyn, szczepów, związków drużyn odbywa się na podstawie przedstawionego dokumentu
źródłowego złożonego na ręce Skarbnika Hufca.
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