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Projekt
Uchwała w sprawie transparentności i dostępności informacji
o stanie finansów Chorągwi
Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP:






 mając na względzie najlepsze praktyki, dotyczące transparentności i przejrzystości
zarządzania organizacjami pozarządowymi,
 doceniając znaczący postęp w komunikowaniu przez władze chorągwi poprzedniej
kadencji spraw związanych z finansami chorągwi,
 pozytywnie oceniając dotychczasowe działania Komendy Chorągwi w zakresie
ułatwiania dostępu do informacji o stanie finansów i majątku chorągwi oraz planów
związanych z jego wzmacnianiem,
 dostrzegając potrzebę angażowania do dialogu i współdecydowania o sprawach
finansowych chorągwi komend hufców oraz instruktorów chorągwi,

postanawia, co następuje:

1. Komenda Chorągwi minimum raz w roku w przystępny sposób, także przy pomocy
czytelnych grafik i wykresów przedstawiać będzie do wiadomości instruktorów
chorągwi i komend hufców informację na temat stanu finansów i majątku chorągwi
z wyraźnym rozróżnieniem na dane dotyczące ogółu hufców oraz dane dotyczące
gospodarowania majątkiem i finansami na poziomie komendy chorągwi.
2. Komenda Chorągwi co roku przed podjęciem decyzji o wysokości części
chorągwianej składki członkowskiej ZHP przedstawiać będzie plan jej wydatkowania
oraz sprawozdanie z wydatkowania za rok poprzedni.
3. Komenda Chorągwi co roku przedstawiać będzie informację o sposobie
zagospodarowania zysku kapitałowego ze środków ze sprzedaży nieruchomości
chorągwi na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie, w tym także informację o sposobie
lokowania tych środków.

4. Komenda Chorągwi co roku przedstawiać będzie informację o prowadzonych
działalnościach gospodarczych chorągwi, ich wynikach oraz sposobie
zagospodarowania zysku.
5. Komenda Chorągwi określi, jakie zadania i świadczenia wykonywane przez biuro
chorągwi oraz księgowość chorągwi są dostępne dla hufców w ramach
odprowadzanej przez hufce składki członkowskiej ZHP.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zwiększanie świadomości instruktorów Chorągwi o stanie finansów i majątku chorągwi
stanowi ważny cel, kształtujący wzmacnianie współodpowiedzialności wspólnoty
instruktorskiej za stan Chorągwi.
W celu zwiększania tej świadomości instruktorskiej konieczne jest dostarczenie w
przystępny sposób wiedzy na temat stanu finansów i majątku Chorągwi oraz planów z nimi
związanych.
Z tego powodu w przedkładanym projekcie uchwały znalazły się proste rozwiązania
wpływające na zwiększenie wiedzy instruktorów o bieżącym i planowanym stanie finansów
i majątku Chorągwi, których zastosowanie pozytywnie wpłynie na budowanie wspólnoty i
wzmacnianie współodpowiedzialności instruktorów za Chorągiew.

