
1 

 

RADA 

CHORĄGWI LUBELSKIEJ 
 

 

 

 

 

Uchwała nr 9/1/V/2018 

Rady Chorągwi Lubelskiej 

Z dnia 3 lutego 2018 r. 

w sprawie wniosku Komendanta Chorągwi Lubelskiej z dnia 30 stycznia 2018r.  

w związku z Uchwałą  Nr 5/2017 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 5 kwietnia 

2017r. 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 negatywnie opiniuje sprzedaż nieruchomości, na którą 

składają się działki o numerach ewidencyjnych:  

a) 1560/1 (1,1419 ha),  

b) 1560/2 (0,1614 ha),  

c) 1560/3 (0,5812 ha),  

d) 1560/4 (0,6635 ha),  

e) 1560/5 (1,4977 ha),  

o łącznej powierzchni 3,90044 ha o numerze Księgi wieczystej ZA1T/00044399/5. 

 

2. Rada Chorągwi Lubelskiej ZHP stoi na stanowisku, że należy ponownie rozważyć sprzedaż 

nieruchomości , o której mowa w pkt. 1. 

3. Rada Chorągwi zwraca się do Komendy Chorągwi o ponowne, wspólne z Radą i Komisją 

rewizyjną przedyskutowanie sprawy zbycia nieruchomości wymienionej w pkt. 1 oraz 

rozważenie innych wariantów gospodarowania mieniem Chorągwi. Rada Chorągwi zaprasza 

do dyskusji w przedmiotowej sprawie podczas następnej zbiórki.   

 

§ 2. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP 

 

/-/ hm. Olga Gilewicz HR 
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Uzasadnienie do Uchwały nr  9/1/V/2018 Rady Chorągwi Lubelskiej 

Z dnia 3 lutego 2018 r. 

 

Rada Chorągwi Lubelskiej po przeanalizowaniu złożonego wniosku, w długiej dyskusji oraz 

po analizie bieżącej sytuacji chorągwi stoi na stanowisku, że sprzeczne z interesem chorągwi 

jest w obecnej chwili podejmowanie decyzji o sprzedaży nieruchomości wymienionej w par. 

1 pkt. 1 uchwały. Rada Chorągwi zwraca uwagę na fakt, że Uchwała podjęta w kwietniu 2017 

r. została przedłożona do zaopiniowania Radzie dopiero w styczniu roku 2018. Rada 

Chorągwi proponuje Komendzie Chorągwi podjęcie wspólnych rozmów dotyczących 

sprzedaży nieruchomości oraz planu gospodarowania mieniem chorągwi, w tym rozważenie 

oddania w dzierżawę obu nieruchomości położonych w miejscowości Majdan Sopocki. Rada 

Chorągwi proponuje wspólne rozważenie innego rozwiązania niż zaproponowane  

w przedłożonej Uchwale Nr 5/2017 Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 5 kwietnia 

2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Majdanie Sopockim II.  

 

 


