Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków

Hufiec Kraków Nowa Huta
im. Mariusza Zaruskiego
os. Sportowe 25a, 31 - 966 Kraków
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kraków, 31.10.2009r

SPRAWOZDANIE Z PRACY SKARBNIKA HUFCA KRAKÓW NOWA HUTA
ZA OKRES XI 2007 – X 2009
Zakres obowiązków Skarbnika Hufca ustalony podczas odprawy Komendy Hufca w
dniu 04.12.2007r.
„phm. Ewa Sikora – jako Skarbnik Hufca zajmować się będzie nadzorem nad
kwatermistrzem Hufca, współpracą z kwatermistrzami szczepów, kontaktami z wydziałem
finansowym Chorągwi; tworzeniem budŜetu Hufca, bieŜącym rozliczaniem Hufca, pilnowaniem
płatności Hufca, współpracą z zespołem pozyskiwania środków oraz prowadzeniem
dokumentacji finansowej.”
oraz zmodyfikowany podczas odprawy Komendy Hufca w dniu 18.08.2008r.
„phm. Ewa Sikora – jako Skarbnik Hufca zajmować się będzie nadzorem nad
kwatermistrzem Hufca, współpracą z kwatermistrzami szczepów, kontaktami z wydziałem
finansowym Chorągwi; tworzeniem budŜetu Hufca, bieŜącym rozliczaniem Hufca, pilnowaniem
płatności Hufca, współpracą z zespołem pozyskiwania środków oraz prowadzeniem
dokumentacji finansowej. Przygotowywać będzie równieŜ sprawozdanie z realizacji budŜetu.
Ponadto zajmować się będzie prowadzeniem konta internetowego Hufca, strony www oraz
nadzorem nad manufakturą Skauttur.”
----------------------------------------------------------Obowiązki Skarbnika Hufca przejęłam juŜ przed Zjazdem, w sierpniu 2007, jako
księgowa hufca. Dzięki temu w dniu zjazdu byłam juŜ zaznajomiona z działalność finansową
hufca.

Nadzór nad kwatermistrzem Hufca
W latach 2007-2009 zostały przeprowadzone dwa spisy z natury.
Pierwszy przygotowany na podstawie spisów środowisk hufca, drugi na podstawie przyjętych
na stan składników majątku.
Niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego uŜytkowania w latach 2007 - 2009

Grupa

Nazwa grupy

stan na dzień
30.12.2007

I

Urządzenia i narzędzia warsztatowe
oraz gospodarcze

24 640,87 zł

31.12.2008
27 316,18 zł
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II

Pomoce programowe i urządzenia
kulturalno-oświatowe

13 017,20 zł

14 893,97 zł

III

Meble i urządzenia biurowe

15 659,43 zł

17 307,20 zł

IV

Sprzęt noclegowy, obozowy
i kwatermistrzowski

24 623,37 zł

30 324,27 zł

V

Pomieszczenia obozowe
i kwatermistrzowskie

52 952,56 zł

66 739,53 zł

130 893,43 zł

156 581,15 zł

Ogółem

Środki trwałe w latach 2007-2009
stan na dzień
Lp.

Wyszczególnienie

30.12.2007

31.12.2008

1.

Inwentarz i środki trwałe
(z wyłączeniem środków transportu)

56 315,16 zł

47 977,25 zł

2.

Środki transportu

13 500,00 zł

13 500,00 zł

69 815,16 zł

61 477,25 zł

Ogółem
Tworzenie budŜetu Hufca.

BudŜet na 2008 rok został przygotowany na podstawie wcześniejszych budŜetów Hufca.
Natomiast ostatni na 2009r został przygotowany po konsultacji z namiestnictwami, tak aby
dostosować go do planowanych imprez.

Kontakt z Kwatermistrzami Szczepów i Działem Finansowym; prowadzenie
dokumentacji finansowej i bieŜące rozliczenia hufca.
Początek kadencji to wypracowywanie systemu rozliczeń i współpracy z
kwatermistrzami szczepów. Dział Finansowy Komendy Chorągwi z kaŜdym miesiącem
przekazywał nowe ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia, co niestety rzutowało na rozliczenia
szczepów. W tym samym czasie z powodów licznych problemów i nieścisłości w Dziale
Finansowym Chorągwi poprawiałam praktycznie całą dokumentację finansową hufca z roku
2007. Zajmowało to bardzo duŜo czasu, wszystko musiało być poprawiane na miejscu,
poniewaŜ dokumentacja nie mogła opuścić biura Komendy Chorągwi.
Sytuacja z rozliczeniami, tak hufca jak i szczepów, poprawiła się z chwilą przejęcia
finansów Chorągwi przez Biuro Rachunkowe. Od tego czasu wszystkie szczepy rozliczają się
terminowo, co pozwala mi na bieŜąco i bez większych opóźnień przygotowywać i przekazywać
całość dokumentacji Hufca w Chorągwi. Wszelkie ewentualne braki i nieścisłości wyjaśniane są
w miarę moich moŜliwości czasowych na bieŜąco.
Na początku kadencji pojawiły się problemy z otrzymywaniem faktur. Przesyłane były
one na adres korespondencyjny na ul. Karmelicką, co powodowało częste opóźnienia w
płatnościach. Problem został rozwiązany zmianą adresu korespondencyjnego. Wszelkie faktury
od dostawców są przesyłane na mój adres. Wszelkie płatności wykonywane są na bieŜąco.
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Wybrane wydatki w okresie IX 2007 - IX 2009
Wydatki
Lp.

Dziedzina
IX - XII 2007

1

Opłaty za korzystanie z lokalu hufca
os. Sportowe 25a
a energia elektryczna
b ogrzewanie CO

c wod. - kan.
Czynsz i dzierŜawa schroniska
2
Grzechynia
Czynsz za lokal hufca os. Sportowe
3
25a
Opłaty związane z lokalem Skauttur
4
os. Górali 4
5

Opłaty związane z lokalem na ul.
Kaczeńcowej 7

6

Opłaty prowadzenie konta głównego

7

Koszty obsługi finansowej Komendy
Chorągwi

8

Naliczone składki członkowskie

2008

I - IX 2009

768,71 zł

3 106,96 zł

2 670,68 zł

114,79 zł

721,48 zł

521,88 zł

640,47 zł

2 320,19 zł

2 116,39 zł

13,45 zł

65,29 zł

32,41 zł

87,84 zł

409,92 zł

266,02 zł

514,06 zł

1 209,95 zł

6 223,78 zł

3 116,74 zł
1 571,49 zł

250,80 zł

287,60 zł

130,81 zł

1 195,50 zł

1 155,50 zł

??

10 627,20 zł

Czynsz za lokal w 2008 roku był niski z powodu nadpłaty w poprzednim roku.
Składki w 2009 r, z powodu błędów w spisie, zostały naliczone na razie za III kwartały, z czego
zapłacone są I i II kwartał w kwocie 2 x (1180,80 + 2361,60).

Współpraca z zespołem pozyskiwania środków.
Minusem i niedociągnięciem pierwszej połowy kadencji jest absolutny brak działalności
Zespołu Pozyskiwania Środków. W skład zespołu prócz mnie powołane zostały jeszcze 2 osoby,
ale mimo początkowych rozmów Ŝadna z nich nie interesowała się działalności zespołu. Jako
skarbnik nie miałam i nie mam czasu na prowadzenie tej jednostki, stąd moja rezygnacja z
funkcji członka zespołu. Jeśli zespół będzie miał powołanego szefa na pewno będę z nim
współpracować.

Od sierpnia 2008 r do zakresu obowiązków doszły mi kolejne.
Prowadzenie konta internetowego komendy oraz strony WWW hufca.
Utworzenie i prowadzenie witryny internetowej hufca nie wymagało ode mnie większego
zaangaŜowania. Strona powstała i dobrze funkcjonowała do czasu jej zawirusowania. Niestety
była nie do odtworzenia. Wspólnie z Webmasterem Hufca dh. Anitą Regucką – Kwaśnik
odtworzyliśmy starą stronę na serwerze zhp.pl, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami (moŜliwość
dodawania wiadomości przez członków komendy, informacje o sponsorach i partnerach).
Strona działa, ale wymaga obróbki wizualnej. Trwają poszukiwania osoby, która moŜe pomóc
w przygotowaniu grafiki.
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Nadzór nad manufakturą Skauttur
W wakacje 2007 r zakończyła swoją działalność Manufaktura Skauttur i wszystkie
pozyskane podczas jej działalności dobra przeszły na stan hufca. Łącznie z lokalem na os.
Górali 4. Niestety z powodu braku czasu wymaganego do prowadzenie Manufaktury, nie
przynosiła ona takich przychodów aby pokryć koszt jej utrzymania. Dlatego teŜ decyzją
komendy zrezygnowaliśmy z lokalu i rozwiązaliśmy umowę z końcem roku 2008. Sprzęt został
przeniesiony, w części do lokalu hufca – stąd nowe umeblowanie biura oraz powstanie pokoju
„skarbnika”, a w części składowany dzięki uprzejmości firmy „Technika Warsztatowa” w ich
magazynie na ul. Powstańców. Sprzęt czeka aŜ wyremontujemy lokal na ul. Kaczeńcowej,
gdzie zacznie być uŜytkowany.

Podsumowując działalność finansową hufca:
- Hufiec otrzymuje fundusze na bieŜącą działalność programową oraz utrzymanie lokalu hufca
głównie ze środków wypracowanych i przekazanych przez szczepy.
- W roku 2007, wynikiem pracy dh. Małgorzaty Janczur, hufiec otrzymał dotację z Dzielnicy
XVIII w kwocie 4000,00 zł, przeznaczoną w całości na działalność programową hufca.
- Na kaŜdą imprezę programową realizowaną w hufcu hufiec przeznaczał środki finansowe,
jednak były one niewystarczające. Uczestnicy wpłacali takŜe wpisowe.
- Sprawa długu na os. Spółdzielczym nie została do tej pory wyjaśniona – dług podstawowy
został spłacony, sporządzono kolejne pismo – prośbę o umorzenie odsetek. Sprawa w toku.
- Działalność hufca co roku się bilansuje.
- Wraz z Retmanem Hufca zostały uregulowane sprawy ze sprzętem pływających hufca. Na
dzień dzisiejszy hufiec posiada 2 łodzie Ŝaglowe, z których jedna jest na Stanicy Obozowej w
Polankach, a druga jest w trakcie prac remontowych w Krakowie.

Prócz obowiązków wynikających z zakresu uczestniczyłam:
- Na przełomie 2008 i 2009 r w działaniach, których wynikiem jest pozyskanie lokalu na ul.
Kaczeńcowej, gdzie trwają prace remontowe monitorowane przez dh. Komendantkę.
- W 2007r - w tworzeniu strategii hufca na lata 2007-2011.
- Pozyskałam oraz przygotowałam do sezonu Stanicę Obozową w Polankach. Odbyły się tam
obozy 3 środowisk hufca.

Wykonane zadania w ramach realizacji Strategii Hufca:
ROK 2008
Program / Cel 2 / Zad 2.1
- Mobilizacja zespołów hufca do wspólnego tworzenie planu pracy Hufca na rok
2008/2009. Współudział Namiestników w tworzeniu planu. Konsultacja z innymi
zespołami hufca.
Praca z Kadrą / Cel 1 / Zad 1.2
- Nadzór nad Namiestnictwem zuchowym w ramach zadania „Bardzo dobre
funkcjonowanie namiestnictw, inspirujące do zdobywania stopni instruktorskich”.
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Praca z Kadrą / Cel 2 / Zad 2.1
- Czynny włączenie się w działania Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
- Udział w przygotowaniach Kursu DruŜynowych.
- Udział w Kursie Kadry Kształcącej. ZłoŜenie dokumentów o BOKK.
Zarządzanie / Cel 2 / Zad 2.2.
- Monitoring realizacji planu odbudowy Szczepu „Słoneczne Wzgórze” – którego
wynikiem było rozwiązanie Związku DruŜyn.
Zarządzanie / Cel 3 / Zad 3.1 i 3.2
- Podłączenie do Internetu komputera w lokalu Hufca.
- Rozszerzenie na stronie internetowej Hufca informacji o Komendzie i agendach Hufca.
Zarządzanie / Cel 4 / Zad 4.1
- Reorganizacją pomieszczeń lokalu Hufca.
Finanse / Cel 3 / Zad 3.3 i 3.4
- Uregulowanie spraw, związanych ze sprzętem pływającym Hufca.
- Działania w kierunku uregulowania sprawy związanej z byłym magazynem Hufca.
Sprawa w toku.
ROK 2009
Praca z Kadrą / Cel 1 / Zad 1.1
- Nadzór nad organizacją Inauguracji Hufca.
Zarządzanie / Cel 2 / Zad 2.3
- Mobilizacja zespołów hufca oraz bieŜący nadzór nad tworzeniem plany pracy hufca.
Umieszczanie w planie pracy Hufca imprez programowych o charakterze otwartym.

W ciągu dwóch lat pracy w Komendzie Hufca wzięłam na siebie bardzo duŜo
obowiązków, często nie wynikających z zakresu swoich zadań. Chciałam pomóc wszędzie tam,
gdzie działo się coś złego bądź nie tak jak powinno. Niestety człowiek nie jest w stanie całe
Ŝycie funkcjonować na wysokich obrotach. Zaczyna brakować czasu na to co jest
najwaŜniejsze, dlatego teŜ zrezygnowałam z pewnych funkcji zostawiając te najwaŜniejsze.
Mam nadzieję, Ŝe ta rezygnacja pomoŜe mi lepiej gospodarować wolnym czasem i przez
to lepiej wywiązywać się z podjętych obowiązków.
Podsumowując połowę kadencji jestem zadowolona z tego co zrobiłam na rzecz hufca.
Jednocześnie wiem, Ŝe jeszcze duŜo pracy przede mną, dlatego teŜ wnioskuję o udzielenie mi
absolutorium.

Czuwaj!
phm. Ewa Job HO
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