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Uchwała Komendy Hufca ZHP  Bydgoszcz-Miasto  
nr 1/2018 z dnia 2 września  2018 roku w sprawie wniosku o obniżenie wysokości 

podstawowej składki członkowskiej w 2019 r  
 

 
Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 8 Statutu ZHP, pkt 11 i 12 uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z 
dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki 
członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień w zw. z uchwałą nr 59/XXXVIII Rady Naczelnej 
ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 
rok 2019, Komenda Hufca postanawia co następuje:  

 
1. Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto  wnioskuje do Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 

ZHP  o udzielenie ulgi wszystkim członkom ZHP z przydziałem do Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto 
w wysokości części składki należnej Hufcowi oraz podstawowej jednostce organizacyjnej tj. 
udzielenie ulgi w wysokości 3,5  zł miesięcznie. 

 
2. W przypadku udzielenia ulgi wysokość składek członkowskich w Hufcu ZHP Bydgoszcz-Miasto 

będzie wynosiła 9,5 zł/miesięcznie  i będzie podzielona w następujący sposób: 

 2,00 zł – część składki należna Głównej Kwaterze ZHP, 

 4,50 zł – część składki należna Komendzie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP,  

 2,00 zł – część składki należna Komendzie Hufca  

 1 zł – część składki należna PJO  
 

3. Komenda Hufca uważa, że zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 jest w pełni uzasadnione. 
Jednocześnie Komenda Hufca informuje, że sytuacja finansowa Hufca jest stabilna i na 
właściwym poziomie, a działalność Hufca oraz podstawowych jednostek organizacyjnych jest 
dofinansowana z dotacji, akcji zarobkowych oraz wspierana przez HOW w Pólku i HOW w 
Foluszu.  

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała została przyjęta większością głosów.  
 
 

 


