
Uchwała nr 62/I/2018 

Komendy Hufca ZHP Jaworzno z dnia 7 czerwca 2018 r.  

w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Śląskiej z wnioskiem o udzielenie ulg w zapłacie 

składek członkowskich w 2019 r.  

 

 Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego oraz pkt 11 i 12 

Uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania 

wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg 

i zwolnień, w związku z Uchwałą nr 58/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2017 r.  uchwala się 

co następuje: 

 § 1. Wnioskuje się do Rady Chorągwi Śląskiej o udzielenie ulgi:  

1) szefom podstawowych jednostek organizacyjnych spełniającym wymagania instrukcji tworzenia 

i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, 

2) załogowym drużyny wodnej, spełniającym wymagania jakie instrukcja tworzenia i działania 

gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego przewiduje dla drużynowych, 

3) instruktorom pełniącym funkcję przybocznego  

z przydziałem służbowym do Hufca Jaworzno i jednostek w wysokości składki należnej hufcowi 

i podstawowej jednostce w 2019 r. w wysokości 4 zł. 

§ 2. Wnioskuje się do Rady Chorągwi o udzielenie ulgi, na wniosek zainteresowanego, 

instruktorom Hufca ZHP Jaworzno z zaliczoną służbą instruktorską, świadczącym pracę na rzecz 

Hufca w zespołach w 2019 r. w wysokości 4 zł (część składki należnej hufcowi i podstawowej 

jednostce) 

§ 3. Komenda Hufca informuje,  że sytuacja finansowa hufca jest stabilna. Hufiec pozyskuje 

środki z budżetu miasta Jaworzna na realizację zadań publicznych, bieżąca działalność  jest też 

wspierana przez sponsorów.  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

- hm. Kinga Jędrzejek  …………………………………………. 

- hm. Marta Jewuła  ………………………………………….  

- phm. Magdalena Mika …………………………………………. (votum separatum) 

- hm. Paweł Duda  …………………………………………. 

- phm. Karina Gaj-Woźniak …………………………………………. 

- hm. Robert Duda  …………………………………………. 

- hm. Renata Frankowicz …………………………………………. 


