
 

Chorągiew  
Dolnośląska ZHP 
 

 

 

Strona 1 z 2 

 
 

 

Uchwała nr 37/IX/2015 

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia 14.12.2015 r. 

w sprawie wyodrębnienia księgowego harcerskich baz i stanic  
jednostek Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

 
1. Na potrzeby tej uchwały przez harcerską bazę i stanice rozumie się te składniki 

majątkowe terenowej jednostki organizacyjnej (wynikającej z § 29 ust. 2 Statutu ZHP), 
które służą do cyklicznej organizacji obozów i innych form działalności w jednym 
miejscu wypracowujące środki na ich całoroczne utrzymanie (min. na remonty, naprawy, 
inwestycje, obsługę) bazy (stanicy) i właściwej jednostki terenowej w dyspozycji której 
ona pozostaje. 

2. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, na podstawie § 60 ust. 2 pkt. 5) Statutu ZHP mając 
na uwadze § 75 ust. 2 Statutu ZHP, zobowiązuje terenowe jednostki organizacyjne 
zarządzające bazami i stanicami w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do: 

a) prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowej oraz składania odrębnych 
rozliczeń miesięcznych dla bazy (stanicy) będącej w jej dyspozycji; 

b) prowadzenia rozliczeń finansowych bazy (stanicy) będącej w jej dyspozycji  
z odrębnego rachunku bankowego; 

c) wyodrębnienia w księgach majątku inwentarzowego bazy (stanicy) będącej w jej 
dyspozycji;  

d) sporządzania rocznego sprawozdania z zarządu nad bazą (stanicą) będącej w jej 
dyspozycji z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych i ich 
dokumentacją; 

e) corocznego opracowania planu działań na co najmniej kolejny rok kalendarzowy,  
z uwzględnieniem planów inwestycyjnych (remontów). 

3. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 2 pkt. d) i plan działań o którym mowa w ust. 2 pkt. 
e) muszą zostać zatwierdzone przez właściwą komendę do końca stycznia i przekazane 
do Komendy Chorągwi do końca lutego. 

4. Właściwa komenda może powołać komendanta i kwatermistrza bazy (stanicy) 
odpowiedzialnych za prowadzenie ich działalności, w tym wykonywanie zadań o których 
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mowa w ust 2. oraz wnioskować do Komendanta i Skarbnika Chorągwi o wydanie dla 
nich pełnomocnictw do prowadzenia bazy (stanicy).  

5. Pierwsze dokumenty składane w terminie do 31 marca 2016 r. przez jednostki 
organizacyjne do Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w okresie przejściowym to: 

a) sprawozdanie za rok 2015, jako sprawozdanie z dotychczasowego 
funkcjonowania bazy (stanicy), 

b) plan działań na rok 2016, 

c) informacja o powołaniu komendantów i kwatermistrzów baz (stanic). 

6. Do 31 stycznie 2016 roku Komendant i Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP określą w 
decyzji szczegółową procedurę i harmonogram wyodrębnienia dokumentacji baz 
(stanic). 

7. Niniejsza uchwała nie narusza dotychczasowych zasad zależności baz (stanic) od władz 
jednostek organizacyjnych. 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

Komendant 
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

/-/ hm. Zbigniew Paweł Skupiński 

 


