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Uchwała nr 2/2014

Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia finansów przez jednostki harcerskie

Uchwala się co następuje: 

1.  Komenda  Hufca  w  porozumieniu  z  Hufcową  Komisją  Rewizyjną  ustala  trzy  możliwości
prowadzenia dokumentacji finansowej:

1) prowadzenie zarejestrowanej w hufcu książki finansowej jednostki oraz zarejestrowany
druk KP;

2) dokumentacja jednostki prowadzona przez hufiec;

3) subkonto bankowe jednostki.

2. Książki finansowe jednostek można odbierać w biurze komendy hufca do dnia 25.06.2014 r.
Jednostki które do tego terminu nie odbiorą książek będą zobowiązane prowadzić dokumentację
przez hufiec.

3. Hufiec będzie prowadził dokumentację jednostki w następujący sposób:

 zostanie utworzona karta jednostki na której będzie notowane dostępne saldo jednostki,
szef jednostki będzie mógł wypłacać środki finansowe z hufca na podstawie zaliczki;

 rozliczenie  zaliczki  wraz  z  dokumentami  finansowymi  jednostki  (f-vat,  rachunki,  bilety,
delegacje,  noty  księgowe,  polisy  ubezpieczeniowe)  szef  jednostki  będzie  zobowiązany
przynieść do hufca w wyznaczonym terminie – w ciągu 30 dni od dnia pobrania zaliczki;

 rozliczenie akcji  zarobkowej (wpłata pieniędzy,  protokół przeliczenia)  szef jednostki  jest
zobowiązany dostarczyć do hufca w ciągu 7 dni po zakończeniu akcji;

 dodatkowa  składka  członkowska  zadaniowa  jednostki  musi  być  wpłacana  na  konto
bankowe hufca;

 dokumenty finansowe muszą być opisane, a pod opisem oraz na pieczątce „Należność …
otrzymałem” musi widnieć podpis zaliczkobiorcy;

 od wszystkich zadań jednostki za które pobierana jest odpłatność od uczestników będą
doliczane koszty obsługi składki zadaniowej w wysokości 10% (5% dla chorągwi i 5 % dla
hufca).
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4. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji finansowej przez szczep (wtedy jednostki podrzędne
nie muszą prowadzić dokumentacji finansowej) lub przez środowisko związane ze sobą terenem
działania  (dokumentacja  prowadzona  wspólnie  przez  dwie  jednostki  –  wymagana  zgoda
komendanta hufca).

5. Subkonto bankowe może zostać otwarte na wniosek każdej jednostki harcerskiej. Miesięczna
opłata za prowadzenie subkonta to 15 zł. Do otwarcia subkonta potrzebne są skany dowodów
osobistych  dwóch  osób  upoważnionych  do  subkonta.  Jednostka  jest  zobowiązana  do
prowadzenia  miesięcznych  raportów bankowych  i  raportów kasowych  –  składane  do 5  dnia
każdego miesiąca.

6.  Jednostki  prowadzące książki  finansowe są zobowiązane do rozliczenia się z dokumentacji
finansowej z hufcową komisją rewizyjną do końca lutego każdego roku.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.06.2014 r.

                                                                                                       


