Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej
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Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 23/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie podziału środków z dotacji od United Way Worldwide.
Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8 Statutu ZHP, Komenda Hufca postanawia co następuje:
1. Ustala się podział środków z dotacji pozyskanej od United Way Worldwide (UWW)
w następujących grupach:
a) 2500,00 zł - środki przeznaczone na zakup niskocennych składników majątku na rzecz
Hufca w postaci:


fantoma niemowlęcego do nauki resuscytacji,



fantoma do nauki resuscytacji (typ: Little Anne),



AED defibrylatora szkoleniowego.

b) 5000,00 zł – środki przeznaczone na bieżącą działalność Szczepu „Twierdza” bez
konieczności wydatkowania ich w określonym terminie.
c) Pozostałe środki przeznacza się na dokonanie nakładów inwestycyjnych celem
posadowienia budynku/budynków nietrwale związanych z gruntem na terenie Ośrodka
Harcerskiego w Łączy. Przewidziana na ten cel kwota to różnica kwot: 10 000,00 $ 10 000,00 zł (część przynależna Głównej Kwaterze ZHP) - 2 500,00 zł (a) - 5 000,00 (b).
2. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

UZASADNIENIE
Komenda Hufca na swoim posiedzeniu 3 lipca 2017 r. przedstawiła Komendantce Szczepu
„Twierdza” propozycję, aby pulę 10 000,00 $ - 10 000,00 zł (część przynależna Głównej
Kwaterze ZHP) podzielić na dwie części – 5 tysięcy złotych na bieżącą działalność Szczepu
„Twierdza”, zaś resztę przeznaczyć na inwestycję na terenie Ośrodka Harcerskiego w Łączy.
Komendantka Szczepu „Twierdza” nie zanegowała powyższej propozycji, jednakże stwierdziła,
że musi omówić tę kwestię z Radą Szczepu „Twierdza”. 17 sierpnia 2017 r. Komendant Hufca
otrzymał od Komendantki Szczepu „Twierdza” spis rzeczy, jakie Szczep chciałby kupić
z pozyskanych środków. Lista zawierała 45 pozycji i opiewała na łączną kwotę 23 527,33 zł.
Lista została przekazana Komendzie Hufca. Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 29
sierpnia 2017 r. przeanalizowała i omówiła listę zaproponowaną przez Komendantkę Szczepu
„Twierdza”. Komenda jednogłośnie uznała, że większość wydatków poza trzema (2 fantomy
i ćwiczeniowe AED) są bezzasadne. Komenda Hufca uznała, że przedstawiona lista rzeczy,
które chciałby zakupić Szczep „Twierdza” jest nierozsądna. Komenda Hufca wyraziła obawy,
że potencjalne nowe niskocenne składki majątku przekazane w zarząd Komendzie Szczepu
„Twierdza”, mogłyby szybko zostać roztrwonione lub zagubione. Komenda Hufca uważa, że
zaproponowany sprzęt w żadnym stopniu nie przysłużyłyby się lepszemu funkcjonowaniu
Szczepu „Twierdza”, czy też działalności wychowawczej. Decyzją Komendy Hufca, trzy zasadne
zakupy zostaną dokonane, zaś nowe materiały edukacyjne (fantomy i AED) będą dostępne dla
wszystkich członków Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej i nie zostaną przekazane w zarząd Komendzie
Szczepu „Twierdza”.

