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Misja
Zapewnienie materialnych warunkow do funkcjonowania Hufca

Zakres obowi~zk6w Kompetencje
.{ odpowiada za obszar strategiczny "finanse" Kompetencje decyzyjne
.{ wspolodpowiada za sprawy finansowe i maj'ltkowe, ,/ o wydatkach hufca (wspolnie z komendantem),
.{ nadzoruje biez'lC'l prac~ pionu finansowego Hufca, .{ 0 wydatkach jednostek organizacyjnych i zespolow
y' czuwa nad celowosci'l i dyscyplin'l wydatk6w Hufca, (zgodnie posiadanymi na koncie / w budiecie srodkami),
.{ prognozuje i opiniuje skutki finansowe uchwal Komendy ,/ dobor kadry do realizowanych przedsi~wzi~c

Hufca,
.{ przedklada Komendzie Hufca projekt budietu i roczne

sprawozdanie finansowe, Kompetencje wnioskodawcze.{ wykonuje postanowienia uchwal Komendy Hufca i decyzji ,/ w sprawie wyr6znien podleglych zespol6w i instruktor6w,
Komendanta i Skarbnika Hufca dotycz'lcych spraw .{ uchwaly komendy hufca dotycz'lce finans6w i maj'ltku,
finansowych i maj'ltkowych, .{ sklad komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej.{ kontroluje dzialalnosc finansow'l jednostek Hufca,

,/ wsp6lpracuje ze Skarbnikiem ChorCl.!lwi,
,/ odpowiada za terminowe prowadzenie iprzekazywanie do

Komendy ChorCl.!lwidokumentacji finansowej Hufca,
.{ nadzoruje dzialalnosc kwatermistrzowsk'l hufca,
,/ monitoruje komisje inwentarzowo-kasacyjn'l,
.{ pelni nadz6r nad gospodark'l sprz~tow'l srodowisk,
Prowadzona I nadzorowana dokumentacja Przetozony
,/ dokumentacja zr6dlowa ,/ Komendant Hufca
,/ raporty kasowe i bankowe Podwtadni I nadzorowane zespoty,/ archiwalna dokumentacja finansowa jednostek
,/ umowy powoduj'lce skutki finansowe (w szczeg6lnosci:

,/ Zesp61 Finansowy
najmu siedziby, dzierzawa l'lczy, Polkomtel SA, TP SA)

,/ Ksi~gowa/e
,/ dokumentacja rozliczeniowa grant6w

.{ Zespol Pozyskiwania Srodkow
,/ dokumentacja finansowa i merytoryczna 1%

.{ Kwatermistrz Hufca
.{ ksi'lzki finansowe prowadzone dla zespol6w hufca

i jednostek posiadaj'lcych srodki na koncie hufca
.{ dokumentacja podle15lychzespol6w
.{ rejestr kluczy
,/ ksi'lzka inwentarzowa
.{ dokumenty inwentaryzacyjne, w tym, dokumenty spisowe,

protokoly przekazania, kradzieiowe, likwidacyjno-
kasacyjne,

,/ protokoly przekazania sprz~tu w zarzll.d,
.{ protokoly wypoiyczenia sprz~tu,
Kryteria oceny Zapewniane wsparcie
.{ terminowosc rozliczen miesi~cznych hufca .{ biei'lcy kontakt i wsparcie Komendanta Hufca
.{ 2 akcje zarobkowe na rok ,/ moiliwosc korzystania z hufcowego telefonu
.{ co najmniej 2 dotacje na rok, w tym 1 pozamiejska - ,/ dost~p do pomieszczenia wyposaionego w komputer

rozliczone w terminie z drukarkll.
,/ czytelne i powszechnie znane procedury dotycz'lce ,/ darmowy udziat w imprezach programowych

przeplywu pieni~dzy i dokumentacji finansowej wewn'ltrz organizowanych przez Hufiec
hufca ,/ darmowy udzial w szkoleniach organizowanych przez

Hufiec oraz dofinansowanie do szkolen zewn~trznych
(100%) zwi'lzanych z pelnion'l funkcj'l
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