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1. Informuję, że zawieszenie wszelkich spotkań (zbiórek, narad, odpraw, szkoleń, 
etc) w Hufcu Mosina obowiązuje aż do odwołania. 

2. Nie wstrzymujemy przygotowań do obozu, aczkolwiek będziemy się 
dostosowywać do ewentualnych rozporządzeń rządu, czy też władz harcerskich 
w tej kwestii. Dlatego też prosimy nie robić teraz żadnych płatności! Jeśli obóz się
odbędzie, to będzie dostosowany do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3. Posiedzenia hufcowej KSI

KSI informuje, że jest  gotowa do pracy i przypomina, że probant przesyła drogą 
elektroniczną na 14 dni przed spotkaniem stosowne materiały. Według terminarza
spotkań posiedzenie komisji planowane jest na 1 czerwca br. Prosimy o przesłanie
dokumentów na adres ksi.mosina@zhp.net.pl. Komisja nawiąże wówczas kontakt 
z probantem.

4. AKCJA – MOTYWACJA vol.2.                                                                 

Na Facebooku jest dostępne kolejne wydarzenie, w którym znajdziecie sporo 
inspracji do działań w czasie izolacji.                                                                             
Sport, kino, podcasty, robótki ręczne i wiele, wiele innych. 

5. AKTUALIZACJA PLANÓW PRACY

W związku z przedłużaniem się izolacji, zostajemy w domach. Uczymy się, 
pracujemy, działamy zdalnie. Harcersko również. Sytuacja zmusza nas do 
podjęcia innych niż zwykle działań – działań online. Musimy teraz zastanowić się 
jak działać. Dlatego proszę drużynowych o aktualizację planów pracy. Termin 
wykonania zadania to 4 maja. Pytania i lany można kierować  do Natalii 
Tomaszewskiej i szczepowych. Za chwilkę mailowo otrzymacie od  komendy 
wskazówki, jak to zrobić. 



6. Skarbnik hufca zaprasza do KLUBU EKONOMICZNEGO. To miejsce dla kadry, 
wędrowników i harcerzy starszych (drużynowi przekażcie im to info) w ramach 
wychowania ekonomicznego. Będzie zatem o finansach osobistych i jak je 
poprawić, dlaczego ważna jest organizacja finansów. UWAGA! Klub będzie 
organizował projekty ekonomiczne. Wszystko, aby pokazać, jak dbać o pełny 
portfel. Wasz wąłsny i Waszych własnych firm w przyszłości. 

Klub działa na razie w internecie na grupie na facebooku KLUB EKONOMICZNY 
HUFCA MOSINA : https://www.facebook.com/groups/1323738164485816/

7. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W czerwcu będzie kolejny termin opłacenia kolejnej części składki członkowskiej. 
Gdyby pojawiły się wątpliwości ze strony rodziców, to podpowiadamy, że to jest 
składka za przynależność, a nie tylko za zbiórki. 
Pomyślcie, może warto rozpocząć zbieranie składki już teraz. Procedura jest taka, 
że szef jednostki zbiera środki, a potem przelewa je na konto hufcowe – 
KONIECZNIE z opisem składka CZŁONKOWSKA

8. Deklaracje członkowskie

Podziękowania dla Piotra Pilarskiego za koordynowanie akcji wypełniania 
deklaracji.

Gratulacje dla szefów jednostek, które wypełniły 100% deklaracji: 14 DH, 15 DH, 19
GZ, 19 DH, 19 MDH, 19 WDH, 19 RDH, Szczep Wilki.

Czekam na kolejne deklaracje od 7 GZ, 20 GZ, 23 DH, 8 WDSh, 21WDH, Szczepu 
Watra, KI TWA ELITA.

9. Przypominam, że trzeba zdjąć trefle powstańcze z nakrycia głowy. Mieliśmy, 
jako Chorągiew Wielkopolska, zgodę na ten regulaminowy wyjątek do 16 lutego 
2020

10. KAMPANIA 1% - proszę drużynowych o rozesłanie w ciągu najbliższych dni 
maili lub sms-ów do Rodziców z przypomnieniem o możliwości przekazania dla 
nas swojego 1%. Oto przykładowy tekst:

Szanowni Państwo! Przypominamy, że w tym roku przekazując 1% swojego podatku
na Hufiec MOSINA, odnawiacie razem z nami nasze harcerskie namioty. Szczegóły
na stronie zhpmosina.pl w zakładce PRZEKAŻ 1%

11. Pamietajcie, że w najbliższy weeknd mamy berdzo radosne świeta 
państwowe. Warto wywesić flagę oraz zaproponować inne działania.   

12. Środki 1 % za 2018 

Oto jednostki, które pozyskały 1% podatku dochodowego za rok 2018 (dane od 
chorągwi, pierwsza kwota to cały 1%, druga kwota jest do dyspozycji jednostki – 
pozostała cześć zostaje w chorągwi):

Hufiec Mosina – 1163,60 – 1105,42zł
19 DH CZATA –35,70  - 33,92zł
Szczep WILKI - 453,60  - 430,92zł

https://www.facebook.com/groups/1323738164485816/


Szczep WATRA – 68,8  - 65,36zł
LEŚNI – 1092,00 – 1038,07zł

Jednostki mogą wykorzystać te środki na tzw. cele statutowe, co trzeba dokładnie
opisać na odwrocie faktury. Skarbnik służy wyjaśnieniami. 

Na pieniądze te można pobierać zaliczki, przy czym dotyczy to tylko tych drużyn, 
które nie są zadłużone w hufcu i rozliczyły inne zaliczki. 

Pamiętajcie, żeby od razu wynotować ważne terminy !!!

W imieniu Komendy Hufca MOSINA:

Magda Jakubowska


