Uchwała
Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 65/IV/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie opłat na rzecz Chorągwi Stołecznej, wnoszonych przez hufce z tytułu
kosztów obsługi i uchylenia Uchwały nr 62/IV/2014
§1
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie § 60 ust.1 i ust.2 pkt. 7
Statutu ZHP określa wysokość rocznej opłaty ryczałtowej na rzecz Chorągwi, wnoszonej
przez hufce Chorągwi Stołecznej ZHP w roku 2014 z tytułu kosztów obsługi biurowej,
księgowej i organizacyjnej działalności śródrocznej, a także harcerskiej akcji letniej i
zimowej hufców.
§2
Wysokość opłaty ryczałtowej określa się jako sumę kwoty wynikającej z przemnożenia
liczby członków ZHP w hufcu, zobowiązanych zgodnie z Uchwałą nr 81/XXXVI Rady
Naczelnej ZHP z dnia 18.05.2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, do
opłacania podstawowych składek członkowskich ZHP przez wartość 24 zł rocznie (6 zł
kwartalnie) i kwoty będącej równowartością 4% wszelkich kosztów śródrocznej
działalności statutowej i gospodarczej ponoszonych przez hufiec oraz 4% kosztów HALiZ.
§3
Nie pobiera się opłat od rozliczeń wewnętrznych.
§4
Podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest rok budżetowy oraz protokół rozliczenia
HALiZ.
§5
Hufce wnoszą opłaty o których mowa w § 1, zgodnie z terminarzem i w sposób określony
decyzją komendantki i skarbnika Chorągwi, zaliczkowo, na podstawie danych za
poprzedni rok budżetowy i preliminarza HALiZ dla kosztów HALiZ. Ostateczne rozliczenie
wysokości rzeczywistych kosztów obsługi zgodnie z zasadami określonymi w § 2 następuje
nie później niż w przeciągu czterech miesięcy od zakończenia roku budżetowego 2014
oraz nie później niż w przeciągu 21dni po podpisaniu protokołu HALiZ.
§6
Szczegółowe zasady naliczania, rozliczania i dokumentowania kosztów o których mowa w
§ 1, określają komendant i skarbnik Chorągwi w drodze zarządzenia.

	
  

	
  

	
  

§7
Traci moc uchwała Komendy Chorągwi Stołecznej nr 62/IV/2014 z dn. 13.05.2014 w
sprawie opłat na rzecz Komendy Chorągwi, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów
obsługi i uchylenia Uchwały nr 58/IV/2014.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	
  
	
  

Komendantka
Chorągwi Stołecznej ZHP
(-) hm. Paulina Gajownik	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

