STANICA HUFCA GDYNIA w PENRHOS (2012)
W kwietniu 2012r druh Edzio Krawczyka, wyjechał do Polski i kierownictwo Stanicy
Hufiec Gdyni zostało przeorganizowane.
Nowa struktura kierownictwa stanicy jest następująca:

STANICY HUFIEC GDYNIA SCHEMAT ORGANIZACYJNY- 2012
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Organizuje prace dorywcze
wykonuje wymagane prace
sygnytariusz

•
•
•
•

sygnytariusz bankowy
przyjmuje rezerwacje na Stanicy
odbiera wszystkie pieniądze od rezerwacji

wykonuje dorywcz prace
prowadzi rachunkowość
utrzymanie Stanicy
sygnytariusz
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ogólna odpowiedzialność
sygnytariusz bankowy
autoryzuje wydatki powyżej £50
zarządza kontami bankowymi
autoryzuje wszystkie większe prace

Obecny na miejscu, odpowiedzialny za
 konserwację, stan gazu I oleju
• zdrowię i bezpieczeństwo
• kontrolę przeciwpożarową
• przejęcie po użyciu Stanicy

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STANICY HUFCA GDYNIA ZA ROK 2012
Dowody i książki kasowe zostały przekazane nowemu kierownikowi latem tego
roku.Późne przejęcie ksiąg nie pozwoliło na uzgodnienie rachunkowości za lata 2010 i
2011. W związku z tym przedstawione są tylko rachunki za 2012 rok. Uzgodnienie
wcześniejszych lat bedzie wykonane po zakończeniu roku i przedstawione Komisji
Rewizyjnej.

PRZYCHODY (2012)
Dochód z koloni hufca
Wynajęcia stanicy (7 razy)
Zwrot - Okręg
RAZEM

3636.00
568.00
1230.00
£ 5,434.00

ROZCHODY (2012)
Gaz / Ropa
Materiały / Prace wykonane
Inspekcje Gazu / Prądu / Pożarowe
RAZEM

DOCHODY
ROZCHODY
RAZEM (SALDO)

1075.83
1594.53
321.00
£ 2,991.36

5,434.00
2,991.36
£ 2,442.64

PRACE WYKONANE W STANICY HUFCA GDYNIA W 2011 I 2012r
Większość prac została wykonana przez Druha Wenka Starczewskiego i druha
Władka Małę którzy hojnie poświęcili swój czas i pracowali za darmo.Jedyne opłaty są
za materiały.
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Wykonana praca w 2011:
























Mur z cegły wybudowany aby zabezpieczyć butle gazowe.
Zgniła podłoga wymieniona w zewnętrznym pokoju.
Ceglany mur zastąpił zgniłą drewnianą ścianę.
Kanalizacja wyczyszczona.
Dach naprawiony nad gankiem.
Wymienione okno w łazience.
Pokoje zostały oczyszczone i usunięto śmiecie.
Solidne plastykowe pojemniki kupiono aby trzymać sprzęt kuchenny.
Postawiono nowe półki w biurze.
Reperacja pralki
Brakuje nam szafek obok łóżek . Mamy zamiar kupić 10 solidnych plastikowych
szafek w tym roku.
Siedem okien zostało wymienionych na plastykowe z przodu Stanicy.
Drewniana ściana między kuchnią i jadalnią została wymieniona na
murowaną, pokryta plastrem i odmalowana. Okno wymienione na otwierane aby
ułatwić wejście do kanalizacji.
Zewnętrzna ściana do pralni i pojedynczej ubikacji została rozebrana i
odbudowana na murowaną, okno wymienione oraz całość odmalowano.
Ganek frontowego wejścia, oraz daszek zreperowany oraz przerobiony na
bardziej spadzisty sufit do wykończenia.
10 łóżek wymienione na „bunk beds”.
W jadalni popękane szyby wymienione.
Zewnęczne ściany całej Stanicy odmalowane na biało.
Podłoga wymieniona w sypialni nr 4.
Naprawa dachu tu i tam.
Wstawiono dwie muszle w łazience dziewcząt, przegrodowa ścianka, lustra i
kafelki dostawione. Całość odmalowano.
Okno kupione do prysnicy męskiej.
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Wykonana praca w 2012:




















Naprawa rynny z tyłu sypialek i frontowych drzwi do bararku nr 28.
Naprawa drzwi do garażu (przesuwanie zawiasów oraz zamki obydwu drzwi).
Umocowanie w cemencie skladanego masztu.
Naprawy „rendering”
Składanie nowych łóżek piętrowych.
Wyjęcie okna z łazienki damskiej między magazynem. Zamórowanie otworu
cegłami i wszystko pomalowano.
Naprawa dachu nad elektrycznymi zegarami oraz zmiana kierunku odcieku rynny
z dachu.
Wyczyszczono rynny.
Naprawa, plastrowanie i malowanie sufitów przy łazienkach dziewcząt.
Naprawa drzwi do warsztatu.
Naprawa dachu nad łazienką chłopców.
Wycinanie krzewów z tyłu Stanicy przed wymianą 6 okien na plastykowe.
Tynkowanie ściany tyłnej przy Sali chłopców.
Naprawa dachu w baraku nr 28.
Pokoj nr 3, zdjęcie cieknącego komina, naprawa i malowanie sufitu.
Naprawa dachu nad kuchnią i łazienką dziewcząt.
Wykończenie nowo wstawionych 6 okien ( plastrownanie, cementowanie oraz
malowanie).
Wymiana oberwanych śrób przy sedesie w toalecie.
Wycięcie gałęzi nad dachem sypialni chłopców.

PRACE DO WYKONANIA w STANICY HUFCA GDYNIA, PENRHOS.
Jest wiele prac do wykonania przy Stanica Hafca Gdyni, ale brakuje funduszy na
większe, pilne roboty.
Najważniejszą pracą jest wymiana pozostałych dachów z materiałem asbestowym.
Praca musi być wykonana przez odpowiednio certyfikowanej firmie.
Metalowy zbiornik na ropę jest zardzewiały i potrzebuje byc zastąpiony nowym
zbiornikiem zgodnymz wymogami budowlanymi.
Sześć okien w sypialni chłopców zostało wymienionych w tym roku – pozostają cztery
okna do wymiany.
Budynki sypialniane cierpią od problemów kondensacji/wilgoci. W przyszłości planuje się
instalacje jakiejś formy insulacji zewnetrznych ścian by zapobiec problem.

4

Prysznice u dziewcząt i chłopców są bardzo podstawowe i choć funkcjonują, wymagają
modernizacji.
Wykaz tych znanych kosztów związanych z pracami jest przedstawiony poniżej:
PRACE DO WYKONANIA
Wymiana całego dachu na stanicy w Penrhos
Wymiana metalowego zbiornika na ropę
4 nowe PVC Okna
Dodatkowa insulacja w całej stanicy
Kaflowanie łazienki u dziewcząt

RAZEM
£30,000.00
£1,300.00
£900.00
?
?

DODATKOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE WYDANE
Brakuje w podanych wydatkach suma £2,583.87 ponieważ one były zakupione z
wczesniejszych dochodów z koloni hufca Gdynia.
TRESC OBROTU
5 nowych pietrowych łóżek i 12 materacy
10 szafek do sypialni
42 heavy duty pokrowce na materace
RAZEM

RAZEM
£1,788.00
£421.87
£364.00
£2,583.87
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UŻYTKOWNICY STANICY.
Gówną grupą wykorzystującą Stanice jest Kolonia Hufca Gdynia. W roku 2012 na
kolonii było 53 dzieci i 14 dorosłych.
Stanica jest równierz wykorzystywana przez Pwhelli Sea Cadets, którzy trzymaja swój
sprzęt na miejscu i używają pomieszczenia na swoje zajęcia.
Poza tymi, Stanicę uzywają hufce Gdynia i Kaszuby na biwaki, żimowiska i inne
imprezy wewnętrzne. Podczas roku odbywają się wyprawy konserwacyjne i
przygotowujące Stanicę do Akcji Letniej.
Stanica jest pod opieką Hufca Gdynia zgodnie z umowa pdopisaną z Polish
Housing Society. Umowa jest ważna do czerwca 2016 roku. Uważamy, że
skoro przewidujemy dość duże wydatki na utzrymanie Stanicy w dobrym
stanie powinnismy mięc zagwarantowany dostep do tego lokalu dla
młodziezy harcerskiej poza 2016 rokiem..
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