Uchwała nr 25/I/2011
Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 28.06.2011
w sprawie odpisów podatkowych 1% PIT 2009 na rzecz
Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
przekazanych w roku 2011 r. przez GK ZHP
Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP, działając na podstawie § 60 ust. 2 pkt 7 Statutu ZHP,
jako zarząd stowarzyszenia posiadającego status organizacji pożytku publicznego, uchwala
co następuje:
1. Środki finansowe z wpłat odpisów podatkowych 1% PIT 2009 przekazane Chorągwi
Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego przez Główną Kwaterę ZHP mogą być
wydatkowane tylko z przeznaczeniem na konkretny cel pożytku publicznego
realizowany przez wskazaną przez podatnika jednostkę organizacyjną ZHP.
2. Komendanci Hufców zobowiązani są do przekazania środków należnych
wskazanym przez podatnika jednostkom organizacyjnym z zachowaniem obowiązku
ich wykorzystania na realizację statutowej działalności pożytku
publicznego chorągwi wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Chorągwi w dziale
2 rubryka 4, w terminie do 90 dni od daty otrzymania ich z Komendy Chorągwi nie
później jednak niż do dnia 30 września 2011 roku
3. Podstawowe jednostki organizacyjne mogą za zgodą swojej Rady Drużyny,
przekazać wydatkowanie całości lub części środków przekazanych przez podatnika
na rzecz hufca.
4. Szczepy mogą za zgodą swojej Rady Szczepu, przekazać wydatkowanie całości lub
części środków przekazanych przez podatnika na rzecz hufca.
5. Wydatkowanie środków pochodzących z 1% musi nastąpić w podstawowych
jednostkach organizacyjnych, szczepach i hufcach nie później niż do dnia 15
grudnia 2011 roku.
6. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków prowadzi właściwy komendant
hufca.
7. Komendanci Hufców maja obowiązek przekazania do komendy chorągwi informacji
o sumie wydatkowanych w hufcu środkach przekazanych z 1% za rok 2009 w
terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku
8. Niewykorzystane środki należy zwrócić na konto Komendy Chorągwi najpóźniej w
dniu 15 grudnia 2011 roku. Zwrócone środki Komenda Chorągwi ma obowiązek
wydatkować do dnia 31 grudnia 2011 roku przeznaczając je na pracę z kadrą lub
kształcenie przybocznych i drużynowych.
9. Komendanci Hufców zobowiązani są do sporządzenia rozliczenia wydatkowania ww.
środków oraz przekazania tego rozliczenia do Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2012 r.
Rozliczenie winno zawierać:
1) zestawienie faktur z podziałem na rodzaje kosztów: materiały, wyposażenie,
usługi transportowe, szkolenia, pozostałe.
2) kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komendant Chorągwi
hm. Artur Ośko

