Uchwała nr 41/XIII
Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składek organizacyjnych na rok 2016 w Okręgu Małopolskim
ZHR
Na podstawie Uchwały Rady Naczelnej ZHR nr 127/4 Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR
ustala wysokość składek organizacyjnych na rok 2016.
§1
Ustala się składkę organizacyjną w wysokości 10,00 zł miesięcznie (w tym: 6,00 zł składki
przeznaczonej na utrzymanie Władz Naczelnych oraz 4,00 zł na utrzymanie Okręgu).
§2
Ustala się składkę promocyjną w wysokości 9,50 miesięcznie (w tym: 6,00 zł składki
przeznaczonej na utrzymanie Władz Naczelnych oraz 3,50 zł na utrzymanie Okręgu). Z
promocji mogą skorzystać jednostki, które:
a) nie mają zaległości składkowych oraz
b) w terminie do 05 stycznia 2016 uregulują składki organizacyjne za cały 2016 rok (w cenie
promocyjnej).
§3
Liczba osób, od jakiej jednostka odprowadza składkę do Okręgu ustala się dla:
a) gromady zuchowej na poziomie 12, gromady zuchowej próbnej na poziomie 9
b) drużyny harcerskiej na poziomie 16, drużyny harcerskiej próbnej na poziomie 13
c) drużyny wędrowniczej na poziomie 8, drużyny wędrowniczej próbnej na poziomie 5
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Jednostki, nieposiadające statusu gromady zuchowej, drużyny harcerskiej lub wędrowniczej
odprowadzają składkę do Okręgu w wysokości określonej w Instrukcji zbierania składek
członkowskich uchwalonej przez Naczelnictwo ZHR.
§4
Ustala się składkę instruktorską w wysokości 13 zł miesięcznie dla instruktorów (w tym: 9,00
zł składki przeznaczonej dla Chorągwi/Obwodu oraz 4 zł na utrzymanie Okręgu).
§5
Ustala się składkę dla harcerek starszych i harcerzy starszych w wysokości 13 zł
miesięcznie dla instruktorów (w tym: 9,00 zł składki przeznaczonej dla Chorągwi/Obwodu
oraz 4,00 zł na utrzymanie Okręgu).
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgu Małopolskiego ZHR.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nowa wysokość składek i jej podział
obowiązują od 01 stycznia 2016 roku.
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