Uchwała	
  
Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 66/IV/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.

	
  
w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez
Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2014
§ 1	
  
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie § 60 ust.2 Statutu ZHP,
określa warunki i zasady rozdziału środków finansowych pochodzących z dotacji Biura
Edukacji m. st Warszawy i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, w ramach realizacji
zadania publicznego Harcerska Akcja Letnia 2014, na obozy zorganizowane przez
jednostki Chorągwi Stołecznej w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2014.
§ 2	
  
Środki finansowe pochodzące z dotacji zostaną przekazane komendom hufców, które
organizują HAL, po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) komendant obozu wziął udział w szkoleniach HALiZ organizowanych przez Komendę
Chorągwi Stołecznej ZHP w roku harcerskim 2012/2013 lub 2013/2014;
b) komendant hufca lub jego pełnomocnik złożył najpóźniej 21 dni przed
rozpoczęciem obozu dokumenty organizacyjne obozu do Pełnomocnika
Komendanta Chorągwi ds. HALiZ;
c) komenda hufca, przekazała do Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP należne składki
członkowskie za rok 2012, za rok 2013 i dwa pierwsze kwartały 2014;
d) komenda hufca, wywiązuje się ze spłaty zobowiązań zgodnie z porozumieniem
zawartym pomiędzy Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP a komendą hufca;
e) komendant hufca i skarbnik hufca, mają aktualne pełnomocnictwo wydane przez
Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP;
f) komenda hufca uregulowała płatności za noty wystawione w latach 2013-2014
przez Chorągiew Stołeczną ZHP;
g) komenda hufca nie zalega ze składaniem bieżącej dokumentacji finansowoksięgowej (tj. raportami kasowymi wraz z dokumentacją źródłową, wyciągi
bankowe wraz z dokumentacją źródłową).

	
  

	
  

	
  

§ 3	
  
1. Komenda Chorągwi przekaże komendom hufców środki finansowe przeznaczone na HAL
2014 uprawnionym do otrzymania dotacji w następujący sposób:
a) 60% należnych środków finansowych z dotacji, które będą wyliczone na podstawie
preliminarzy HAL (na podstawie liczby osobodni), złożonych przez komendantów do
Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. HALiZ, zostanie przekazane co do zasady
na rachunki bankowe lub w sytuacjach szczególnych do kas odpowiednich hufców w
terminie 14 dni od dnia, w którym środki z dotacji wpłyną na rachunek bankowy
Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP;
b) pozostałe 40% należnych środków finansowych z dotacji zostanie przekazane co do
zasady na rachunki bankowe lub w sytuacjach szczególnych do kas odpowiednich
hufców, pod warunkiem dostarczenia przez komendanta obozu w terminie 21 dni
od zakończenia HAL kompletnego rozliczenia finansowego obozu, po skorygowaniu
o realną liczbę osobodni;
c) w przypadku gdy komendant obozu nie złoży w terminie 21 dni od zakończenia
obozu kompletnego i prawidłowego rozliczenia finansowego nie otrzyma
pozostałych 40% środków finansowych;
d) środki pochodzące z dotacji przeznaczone są dla tych uczestników HAL, którzy
spełniają warunki umowy zawartej pomiędzy Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP a
m.st. Warszawa, oraz Mazowieckim Kuratorium Oświaty.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	
  
	
  

Komendantka
Chorągwi Stołecznej ZHP
(-) hm. Paulina Gajownik	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

