
Projekt 

UCHWAŁA NR 6/2023 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 16 lutego 2023 r. 
 

 

w sprawie: objęcia patronatem honorowym obchodów 100-lecia istnienia Hufca Ziemi Rybnickiej 
 

 

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2, w związku z § 4 ust. 7 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Na wniosek Chorągwi Śląskiej ZHP – Komendy Hufca Ziemi Rybnickiej obejmuje się patronatem 

honorowym obchody 100-lecia istnienia Hufca Ziemi Rybnickiej, które odbędą się w dniach 9-11 

czerwca 2023 r., o których mowa w piśmie z dnia 10.02.2023 r. stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

W ramach patronatu honorowego zezwala się na posługiwanie się znakami graficznymi stanowiącymi 

logo Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku, zgodnie z uchwałą nr 51/2018 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w Rybniku z dnia 12.06.2018 r. z dopiskiem „Patronat honorowy” oraz logiem Krainy Górnej Odry, 

zgodnie z uchwałą nr 101/2020 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 

15.12.2020 r. z dopiskiem „Patronat honorowy”. 
 

§ 3 

Umożliwia się promocję wydarzenia na stronie internetowej i mediach społecznościowych Związku.  
 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Związku. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

                           Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

                                    (-) Piotr Kuczera 
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Ziemi Rybnickieja Chorągiew Śląska ZHP
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Zvńązku Gmin i Powiatow Subregionu
Zachodniego
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piotr kuczera

Q*P ?
Hufiec w tym roku obchodzi 100-1ecte swojego istnienia. Obecnie

Hufiec Ziemi Rybnickiej liczy około 500 zuchow, harcerzy i instruktorow. Jest to największa
organizacjapozarządowa działająca na terenie miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.
Chcemy, aby obchody 100-1ecia przypomniaty spoteczeństwu rolę jaką odegrało harcerstwo
w naszym regionie.
Obchody będą składały się z wielu uroczystych zbiorek, apeli i biwakow organizowanych
w ciągrr.t całego roku kalendarzowego, Głowne uroczystośct odbędą stę w dniach 9-11,-06.2023 r.

na terenie "Kampusu" przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Najwazniejszym punktem jubileuszu będzie
apel, biwak harcerski, wystawa i konferencja historyczna pośwręcona wybitnym wylchowawcom
harcerskim.

W związku zporyższym Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej A^Iraca się z prośbą o obięcie
Honorowym Patronatem obchodow 100-1ecia Hufca wrazzmarką Krainy Gomej Odry.

Podczas tego przedsięwzięcia liczyrny na wsparcie i pomoc w organizacli oraz
zapTaszamy do wl4cromowania festiwalu Krainy Gomej Odry (np namiotu i inwentu
promocyjnego), ktory będzie odbywał się w dniach odZ3.06-25.06.ZO23 r

Pozdrawiamy harcerskim CZUWAJ l
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