Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2017
z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 9 Statutu ZHP, w związku z uchwałą 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,
Komenda Hufca postanawia co następuje:
1. Przyjmuje

się

propozycje

podziału

podstawowej

składki

członkowskiej

w Chorągwi Śląskiej ZHP w układzie:
- podstawowa jednostka organizacyjna:

2,00 zł

- hufiec:

3,00 zł

- Chorągiew Śląska:

3,00 zł

- Główna Kwatera ZHP:

2,00 zł

suma:

10,00 zł

2. Postanawia

się,

że

podwyższenie

składki

członkowskiej

powinno

być

jednorazowe, a składka w wysokości 10,00 zł powinna zacząć obowiązywać od
dnia 1 października 2016 r.
3. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi załącznik.
4. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 5 oddanych głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

Załącznik do uchwały
Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2017
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Propozycja przedstawiona przez Komendę Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej jest postulatem
drużynowych i instruktorów Hufca, który został przyjęty podczas spotkania dot.
podstawowej składki członkowskiej. Po odbytej dyskusji, zostało przeprowadzone
głosowanie. O wysokości składki przynależnej podstawowej jednostce organizacyjnej
zadecydowali wyłącznie drużynowi, natomiast o wysokości składki dla Hufca oraz
Chorągwi rozstrzygnęli drużynowi i instruktorzy.
Kwoty w wysokości 2,00 zł przynależna pjo oraz 3,00 zł wpłacana na rzecz Hufca,
pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb wymienionych struktur. Podczas
dyskusji, dotyczącej finansowania składką funkcjonowania Chorągwi Śląskiej, kadra
Hufca jednogłośnie stwierdziła, iż kwota ta powinna wynosić 3,00 zł.
Decyzja dotycząca części przynależnej Komendzie Chorągwi została podjęta na
podstawie informacji przekazanych przez Komendanta Hufca – phm. Patryka Rempałę
oraz Skarbnika Hufca – pwd. Antoninę Mielcarek dot. kosztów jakie ponosi Komenda
Chorągwi. Komendant Hufca przekazał również kadrze informacje jakie otrzymał od
Komendantki Chorągwi Śląskiej – hm. Anny Peterko, dot. finansów tej jednostki.
Decyzję dotyczącą kwoty w/w części składki ugruntowują również poniższe wyliczenia.
Obecnie Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej przekazuje do Komendy Chorągwi ok. 17.280,00 zł
(12.000,00 – współfinansowanie, 5.280,00 zł [550 os. * 0,80 zł * 12 m-c] – składki
członkowskie). W przypadku składki wynoszącej 3,00 zł, kwota ta będzie wynosić:
19.800,00 zł (550 os. *

3,00 zł * 12 m-c). Jednoznacznie widać więc, że

w przedstawionej propozycji Komenda Chorągwi otrzyma więcej środków finansowych
na

swoje

funkcjonowanie,

niż

obecnie.

zaakceptowanie niniejszej propozycji.

Dlatego

też,

kadra

Hufca

liczy

na

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej stoi na stanowisku, by składka została poniesiona od razu.
Uważamy, że częściowe podnoszenie składki przyniesie niepożądane skutki. Głównymi
czynnikami, jakie warunkowały nasze stanowisko są:
1) ZHP, pomimo poinformowania rodziców, że docelowa składka jest wyższa,
będzie postrzegane jako organizacja, która często (corocznie) podnosi składki
członkowskie,
2) Podniesienie podstawowej składki członkowskiej spowoduje spadek liczebny
hufca.

W

przypadku

dwukrotnego

podniesienia

składki,

spotkamy

się

z negatywnym odbiorem wśród rodziców i społeczeństwa, co spowoduje kolejny
spadek liczebny.
Mając powyższe na uwadze Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej stoi na stanowisku, że
składka w pełnej jej wysokości powinna zostać wprowadzona od razu.

(—) phm. Patryk Rempała

