
 

 
 

 
 
 

 
 

 06 (128) 2014                                                   27.kwietnia 2014r. 
 

I.Składki 
1.Przypominam o wpłacie składek za I kwartał 2014 roku.Termin wpłaty upłynął 25 marca br 

Jednocześnie informuję,że  według nowych przepisów brak opłaconych w terminie 

składek jest równoznaczny ze skreśleniem z listy członków ZHP.Wobec tego zwracam 

się do wszystkich,którzy nie opłacili jeszcze składek o pilne ich uregulowanie żeby 

uniknąć takiej sytuacji.Ostateczny termin to 30 kwiecień 2014r. Ostrzegam,że  nie 

wpłacenie w tym terminie składek spowoduje wprowadzenie w życie powyższej 

informacji.  

2.Składki za I kwartał w całości opłaciły środowiska:Szczep Awangarda oraz Szczep 33/cały 
rok/. Dziękuję. Proszę pozostałe środowiska o wpłatę składek najlepiej na konto hufca. 

                       16 1090 1359 0000 0000 3501 8244 

3.Przypominam instruktorom o wpłacie składek instruktorskich za 2014 rok  również 
najlepiej na konto bankowe hufca.Z opłatą składek wiąże się sprawa ubezpieczenia OC 

instruktorów. 
5.Proszę HKS 8 PDH o pilne uregulowanie zaległości w opłaceniu składek za 2013 rok w 

kwocie 120 zł.Proszę dh.Przewodniczącego o poważne potraktowanie tej kwestii. 
6.Naliczanie składek w tym roku odbywa się po każdym kwartale co zmusza nas do 
intensywnej pracy z ewidencją. 

7.Podaję wysokość wpłat składek za I kwartał br.,które należy wpłacić w wyżej podanym 
terminie: 

Szczep nr.76                               396 zł   + za 11 instruktorów zgodnie z ewidencją 
25 PDH                                       144 zł   +  za 3 instruktorów        jw. 
HKS 8 PDH                                120 zł   +  za 1 /przewodniczący/ 

Szczep „Łazarz”                         171 zł   instruktorzy składki opłacili  
                                                                                                               Marian Derda  

 

II.Komisja Stopni Instruktorskich - przypomnienie 
 1.Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza n/w druhny i druha na spotkanie celem uzgodnień 
dotyczących dalszego przebiegu prób oraz podjęcia stosownych decyzji.Spotkanie KSI 

odbędzie się w dniu 13 maja 2014 r.o godz.18.00 w siedzibie hufca. 
- dh.Agnieszka Puzio                     Szczep Awangarda          op.hm.Marian Derda 
- dh.Katarzyna Kociszewska          Szczep 33                        op.hm.Grzegorz Maciejewski 

- dh.Dominika Teodorczyk            Szczep Łazarz                  op.phm.Dorota Wysocka 
- dh.Dawid Pampuch                     Szczep Awangarda           op.hm.Marian Derda 

2.Zapraszamy również pozostałe osoby chcące otworzyć lub zamknąć próby. 
Przypominam,że chęć spotkania z KSI należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres hufca 
najpóźniej do niedzieli poprzedzającej posiedzenie Komisji.   

                                                                                                                 Marian Derda 
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III.Wyjazd do Wisełki 
1.Informuję,że w terminie 30.04 – 04.05.2014 organizowany jest wyjazd roboczy do Wisełki. 
Chętnych proszę o kontakt Zakres robót: 

1.Zadaszenie tarasów domków 
2.Malowanie domków wewnątrz i zewnątrz 

3.Naprawa sufitu w kuchni 
4. Położenie paneli i nowych lamp w korytarzu przy kuchni. 
5.Inne prace porządkowo-remontowe. 

Uwaga! 
Zmianie uległy warunki pobytowe w zakresie opłat za zużyte media.Wyjeżdżający do pracy 

nie wnoszą opłaty za noclegi lecz opłacają zużyte media wg wskazań liczników. 
 
               Marian Derda 

 

IV.Prośba o pomoc 
1.Zwracam się z prośbą do wszystkich instruktorów o rozpoznanie swoich kontaktów z 
firmami handlowymi,hurtowniami instalacji wodnych i przeprowadzenie rozmów na temat 

nieodpłatnego przekazania nam pomarańczowych rur kanalizacyjnych „160” oraz innych 
akcesoriów o tym samym przekroju do budowy sieci kanalizacyjnej w Wisełce.Potrzebna 
każda ilość. 

          Marian Derda    

 
 


