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UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z  dnia

w sprawie wyrażenia zgody Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Krakowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na nieodpłatne 
umieszczenie herbu i flagi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa                          
na materiałach harcerskich ZHP „OPERACJA KRAKÓW”, w tym promujących 
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska                
z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na nieodpłatne umieszczenie herbu              
i flagi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na materiałach harcerskich ZHP 
„OPERACJA KRAKÓW”, w tym promujących Jubileuszowy Zlot Harcerstwa 
Polskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska z siedzibą w Krakowie, 

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczenie herbu i flagi 

Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na materiałach harcerskich ZHP 

„OPERACJA KRAKÓW”, w tym promujących Jubileuszowy Zlot Harcerstwa 

Polskiego.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego, celem działalności jest m.in. upowszechnianie i umacnianie                                   

w społeczeństwie przywiązania do wartości tj. wolność, prawda, sprawiedliwość, 

demokracja oraz organizowanie przedsięwzięć związanych z kulturą, sportem, ochroną 

środowiska.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wnioskodawca planuje firmować 

symbolami Miasta własne działania inaugurujące Jubileusz Zlotu Harcerstwa, który 

odbędzie się w dniach od 16 do 24 sierpnia 2010 r. Rok stulecia powstania harcerstwa  

to kontynuowanie wartości zapisanych u źródeł istnienia tego ruchu „ BÓG HONOR 

OJCZYZNA”. W związku z tym wydarzeniem Związek rozpoczął akcję programową 

pod nazwą „OPERACJA KRAKÓW”, jako początek wielokierunkowych działań 

celowościowych, wychowawczych, jak i historycznej refleksji nad stuletnim dorobkiem 

wielu harcerskich pokoleń. Związek będzie realizował w/w program w latach                  

2009 – 2018. To długofalowe przedsięwzięcie zmierza w szczególności do poznania 

bogatej tradycji, historii Polski i harcerstwa.

Związek zamierza umieścić herb i flagę na materiałach harcerskich ZHP 

„OPERACJA KRAKÓW”, w tym promujących Jubileuszowy Zlot Harcerstwa 

Polskiego.

Mając na względzie bogatą historię Związku oraz kluczową rolę, jaką odgrywa 

w krzewieniu społecznych zasad wolności, praw człowieka, demokracji, zasadnym 

wydaje się udzielenie przedmiotowej zgody. 

W związku z powyższym oraz faktem, iż do wyłącznej właściwości Rady 

Miasta Krakowa należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi Stołecznego 

Królewskiego Miasta Krakowa, Prezydent przedkłada niniejszy projekt uchwały.


