UCHWAŁA nr 14/P/XIII/13
Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR
z dnia 17 stycznia 2013 roku
w sprawie rozliczania i podziału składek członkowskich w 2013 roku
Na podstawie § 27 pkt 5 lit. a Statutu ZHR Zarząd Okręgu Mazowieckiego uchwala,
co następuje:
§1
1. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej nr 113/2 składki w roku 2013 wynoszą 6,50 zł
od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika, z czego 5,00 zł
przekazywane jest do Naczelnictwa.
2. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej nr 113/2 składki w roku 2013 od harcerek i
harcerzy starszych pracujących wynoszą 13 zł, a harcerek i harcerzy starszych
uczących się wynoszą 6,50 zł.
3. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej nr 113/2 składki w roku 2013 od instruktorek
i instruktorów pracujących wynoszą 13 zł, a od instruktorek i instruktorów
uczących się wynoszą 6,50 zł.
§2
1. Składki zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników, harcerek i
harcerzy starszych są wpłacane przez jednostki organizacyjne we właściwych
Obwodach, a w przypadku jednostek niepodlegających pod Obwody w Okręgu
Mazowieckim.
2. Składki wpłacane są z góry za każdy rozpoczęty kwartał.
3. Dokonanie wpłaty jest warunkiem:
a. Do I kwartału 2013 włącznie – wyjazdu w ramach HAZ 2013,
b. Do III kwartału 2013 włącznie – wyjazdu w ramach HAL 2013,
§3
1. Wpłacanie składek instruktorskich możliwe jest wyłącznie w biurze lub na
konto Okręgu Mazowieckiego.
4. Na podstawie § 7 ust 3 Instrukcji zbierania składek członkowskich Zarząd
Okręgu Mazowieckiego ustala termin płatności całości składek instruktorskich
(78 zł - instruktorka/instruktor uczący się lub studiujący, 156 zł instruktorka/instruktor pracujący) za rok 2013 na 22 lutego 2013 r.
§4
1. Zarząd Okręgu przekazuje hufcom nadwyżkę zebranych składek, to jest różnicę
pomiędzy łączną kwotą składek zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowniczek i

wędrowników oraz harcerek i harcerzy starszych zebranych od wszystkich
jednostek należących do danego hufca w roku 2013, a sumą składek
przesłanych za wszystkie jednostki z danego hufca do Naczelnictwa.
2. W przypadku, gdy jednostki danego hufca wpłaciły mniej składek, niż należy
łącznie za nie przekazać do Naczelnictwa, hufiec nie otrzymuje z tytułu składek
żadnych środków na prowadzenie swojej działalności.
3. Nadwyżka zebranych składek zostanie przekazana do dyspozycji hufców od dnia
1 lutego 2014 roku do 31 marca 2014 roku.
4. Zarząd Okręgu upoważnia poszczególne Zarządy Obwodów do ustalenia
podziału nadwyżki składek, opisanej w ust. 1, od rozliczających się w nich
jednostek. Jednocześnie Zarząd Okręgu zobowiązuje Zarządy Obwodów do
wzięcia pod uwagę potrzeb hufców wchodzących w skład Obwodów.
§5
1. Zarząd Okręgu przekazuje właściwym Chorągwiom i Namiestnictwom całą
kwotę zebranych składek instruktorskich.
2. Przekazywanie składek instruktorskich odbywa się na bieżąco.
§6
1. Zarząd Okręgu Mazowieckiego upoważnia Zarządy Obwodów do podjęcia decyzji
w sprawie zwolnień z płacenia składek członkowskich podległych im jednostek
organizacyjnych. Informacje na temat zwolnienia jednostek z płacenia składek
członkowskich Zarządy Obwodów przekazują do Zarządu Okręgu w terminach
określonych w § 7.
2. W przypadku jednostek niepodlegających pod Obwody, decyzję w sprawie
zwolnienia z płacenia składek członkowskich podejmuje skarbnik Okręgu.
3. Zarząd Okręgu upoważnia właściwych komendantów Chorągwi lub
Namiestników do podejmowania decyzji o zmniejszeniu lub zwolnieniu ze
składek instruktorskich.
§7
1. W przypadku zmian dotyczących jednostek organizacyjnych (powstania,
rozwiązania lub zmiany statusu jednostek organizacyjnych) hufcowa/hufcowy w
terminie 14 dni przekazuje do Zarządu właściwego Obwodu lub (w przypadku
jednostek niepodlegających pod Obwód) biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego
rozkaz dokumentujący ten fakt.
2. Naliczanie składki zmniejszane/zwiększane jest od początku kolejnego
kwartału.
3. Obwody wpłacają składki za wchodzące w ich skład jednostki na rachunek lub
do kasy Okręgu Mazowieckiego w następujących terminach:
a. do dnia 15 lipca 2013 roku za I i II kwartał 2013 roku;
b. do dnia 15 grudnia 2013 roku za III i IV kwartał 2013 roku.
4. Zarządy Obwodów 14 dni przed zakończeniem każdego kwartału przekazują do
biura Okręgu Mazowieckiego:
a. zestawienie zebranych w danym kwartale składek,

b. informację na temat ewentualnego zwolnienia jednostek ze składek
członkowskich w kolejnym kwartale 2013 roku,
c. aktualizację listy jednostek podległych (z wyszczególnieniem ich
statusu).
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

