
Załącznik do Uchwała nr 3/2018 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP 
z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie planu stabilizacji finansów Chorągwi Lubelskiej ZHP 

 
 

Plan stabilizacji finansów Chorągwi Lubelskiej ZHP 
  
Cel 1. Zwiększenie świadomości kadry w zakresie finansów oraz majątku. 
 

Działania: 

 Organizacja szkoleń dla kadr hufców w cyklu półrocznym - przypomnienie podstaw 
oraz zmiany. 

 Organizacja szkoleń dla kadr HALiZ w związku z dużym obrotem finansowym podczas 
HALiZ. 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku oraz opublikowanie jej wyników w 
środowisku instruktorskim Chorągwi. 

 Przekazywanie informacji na temat zadłużenia chorągwi, składek członkowskich, 
rozliczeń finansowych, zadłużeń hufców, majątku hufców kadrze instruktorskiej w 
cyklu półrocznym. Prezentowanie informacji o budżecie chorągwi. 

 Oddzielenie działalności gospodarczej prowadzonej na bazach od działalności 
statutowej. Przedstawianie instruktorom corocznie wyników finansowych działalności 
na nieruchomościach. 

  
Cel 2. Restrukturyzacja majątku nieruchomego. Doprowadzenie do sytuacji, gdzie 
działalność administracyjna Chorągwi finansowana jest z przychodów z działalności 
gospodarczej na majątku Chorągwi. 
 

Działania: 

 Przeprowadzenie analizy stanu i potencjału majątku nieruchomego Chorągwi oraz 
podjęcie decyzji co do jego przyszłości, uwzględniając potrzeby i możliwości 
środowiska Chorągwi na korzystanie z majątku nieruchomego. 

 Określenie poziomu miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych przychodów z majątku 
niezbędnego dla pokrycia koszów funkcjonowania CH. 

 Przeprowadzenie zgodnie z wcześniejszą analizą sprzedaży, wydzierżawienia oraz 
komercjalizacja nieruchomości. 

  
Cel 3. Spłata zadłużenia zewnętrznego i wewnętrznego. 
 

Działania: 

 Objęcie całego zadłużenia Chorągwi porozumieniami na spłatę. 
 Ujęcie w budżecie Chorągwi spłaty zadłużenia i pokrywanie ich z bieżących przychodów 

w przypadku braku innych źródeł finansowania. 
 Zabezpieczenie środków ze sprzedaży majątku nieruchomego na spłatę wszystkich 

zobowiązań. 
  
  

 

  



Harmonogram wdrażania 

  
 2018 

o sprzedaż Majdanu Sopockiego 1 - do końca roku 

o wynajęcie bazy w Grabniaku - rozpoczęcie procedury 

o zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Chorągwi poprzez kredyt 
obrotowy na kwotę około 150 000 zł 

o podjęcie decyzji co do przeznaczenia bazy w Majdanie Sopockim (przy jeziorze) 
o podjęcie wspólnie ze środowiskiem Chorągwi i Hufca Hrubieszów decyzji co do 

przeznaczenia bazy w Starosielu 

 

 2019 

o spłata kredytu obrotowego 

o spłata zobowiązań pracowniczych 

o rozpoczęcie realizacji przyjętych wniosków co do baz w Starosielu i Majdanie 
Sopockim 2 (przy jeziorze) 

 

 2020 

o spłata zadłużenia za nieruchomość w Puławach 

 

 2021 

o doprowadzenie do sytuacji, gdzie działalność administracyjna Chorągwi 
finansowana jest z przychodów z działalności gospodarczej na majątku  


