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Uchwała nr 12/2/2018 

Rady Chorągwi Lubelskiej 

z dnia  23 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wniosku Komendanta Chorągwi Lubelskiej z dnia 29 czerwca 2018r. w związku z  

Uchwałą nr 13/2018 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II 

 

Działając na podstawie par. 59 ust. 3 Statutu ZHP w związku z Decyzją Skarbnika ZHP nr 

66/2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania 

przetargów i przechowywania dokumentacji przetargowej dotyczących zbycia nieruchomości 

oraz kierując się dobrem Chorągwi Lubelskiej ZHP: 

§ 1. 

1. Rada Chorągwi Lubelskiej ZHP pozytywnie  opiniuje sprzedaż nieruchomości w Majdanie 

Sopockim II położonej w województwie lubelskim, powiat tomaszowski, gmina Susiec, w 

miejscowości Majdan Sopocki, działki nr 061808_2.0007.AR_3.1560/4 o powierzchni 6635 

m2 nr KW ZA1T/00044399/5. 

2. Rada Chorągwi Lubelskiej ZHP wyraża podziękowanie Komendzie Chorągwi Lubelskiej 

za przedstawienie planu sprzedaży/wydzierżawienia baz w Majdanie Sopockim II zgodnie ze 

zdaniem Rady Chorągwi Lubelskiej wyrażonym w uchwale Nr 8/1/V/2018 z dn 30 stycznia 

2018. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP 

/-/ hm. Olga Gilewicz HR 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

  Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP Uchwałą nr 8/2018 z dnia 20 

kwietnia 2018 roku zwróciła się z wnioskiem do Rady Chorągwi Lubelskiej  

ZHP o podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP  

o określenie wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2019. Rada 

Chorągwi po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej – Uchwały  

nr 4/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r,   podjęła uchwałę jak w treści powyżej. 

 Rada Chorągwi w podjęciu decyzji kierowała się między innymi 

informacją Druha Komendanta Chorągwi Lubelskiej skierowaną do Rady 

Chorągwi w dniu 16 kwietnia 2018 zawierającą podsumowanie konsultacji dot. 

określenia i podziału składki na rok 2019. Zgodnie z  przekazaną informacją 

podczas odprawy komendantów i skarbników,  która odbyła się w dniach 14-15 

kwietnia 2018 w Chełmie zostało wypracowane jednolite stanowisko, które  

w całości uwzględniła Rada Chorągwi w swojej uchwale.  

  Rada Chorągwi składa podziękowania komendom i komendantom 

hufców, a także instruktorom, którzy kierowali bezpośrednio do Rady swoje 

przemyślenia dot. wysokości i podziału składki. 

 Rada Chorągwi przypomina, że po określeniu przez Radę Naczelną ZHP 

wysokości składki na rok 2019, a odbędzie się to prawdopodobnie w czerwcu, 

komenda hufca może wnioskować do Rady Chorągwi o udzielenie ulgi 

wszystkim członkom ZHP z przydziałem służbowym do hufca i jednostek 

podrzędnych w wysokości nieprzekraczającej części składki należnej hufcowi  

i podstawowej jednostce organizacyjnej. 

 
 

 


