Uchwała XVIIZjazdu Zwykłego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015
z dnia 21 listopada 2015 roku
Na podstawie fi 48 ust. 3 pkt 1 Statutu ZHP Zjazd Hufca postanawia, co następuje:
1. Ostatnie

miesiące

obfitowały

w różne

wydarzenia

i decyzje

stawiające

pod

znakiem

zapytania przyszłość Ośrodka Harcerskiego w Łączy. Wydarzenia te, były inicjowane zarówno
przez władze Hufca jaki i Nadleśnictwa

Rudziniec. Zmierzały zarówno do umocnienia

hufca, w tym sytuacji prawnej do władania Ośrodkiem, jak i do zupełnego

pozycji

zaprzestania

tam

działalności harcerskiej. Sytuacja ta stwarza wrażenie chaosu i braku jasno sprecyzowanego
kierunku działania.
Ośrodek

w

Łączy jest

utrzymywania

od

lat nierentowny.

koszty

związane

z koniecznością

spędzają sen z powiek kolejnym władzom wykonawczym

jego

Hufca, jednak sporo

osób ciągle wkłada swoją pracę, czas i środki, by ośrodek się rozwijał. a jeszcze większe grono
obecnych i byłych członków naszego Hufca pała do tego miejsca wielkim sentymentem.
2. W związku z powyższym
przeprowadzenia

szeroko zakrojonych

z kadrą instruktorską
Ruchem

XVIIZjazd Hufca Ziemi Gliwickiej zobowiązuje

Przyjaciół

i Nadleśnictwem

konsultacji nt. przyszłości ośrodka, w szczególności

Hufca, ale także Komendą
Harcerstwa

Komendę Hufca do

działającym

na

Chorągwi,
terenie

formalnym
hufca.

i nieformalnym

władzami

lokalnymi

Rudziniec. Konsultacje powinny objąć swym zakresem następujące

-

możliwości techniczno-budowlane

-

zewnętrzne

źródła finansowania

docelowy

stan

w przypadku,

prawny

kwestie:

rozwoju Ośrodka,
działalności Ośrodka,

Ośrodka.

w

szczególności

jego

strukturę

gdyby Hufiec (ZHP) nie były w stanie samodzielnie

własnościową
dźwigać

ciężaru

obowiązków wynikających z prawa własności,
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-

przeznaczenie

Ośrodka, zasięg jego oddziaływania, oraz wynikającą z tego zasięgu pulę

podmiotów zainteresowanych jego działalnością,
-

niezbędne

do

spełnienia

warunki,

by Ośrodek

mógł

samodzielnie

funkcjonować

z warunkach wolnorynkowych,
-

możliwość

powszechnej

partycypacji

środowisk hufca w pracach

na rzecz Ośrodka

w Łączy, co najmniej do czasu sprofesjonalizowania jego obsługi,
3. Konsultacje, o których mowa w punkcie 2 winny odbyć się nie później niż do końca 2017
roku.
4. XVII Zjazd Hufca Ziemi Gliwickiej zobowiązuje
stosownych

do podjęcia

przez

Komendę

uchwał dot. przyszłości Ośrodka w Łączy po przeprowadzeniu

o których mowa w punkcie 2. Jednocześnie

Hufca

konsultacji,

XVIIZjazd Hufca Ziemi Gliwickiej nie wyraża

zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy terenu Ośrodka.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 33 oddanych głosów 22 za, 9 przeciw, 2 wstrzymujących się.
Przewodniczący XVII Z~legO
hm. Tomasz Rawski
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