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Edward Paciorek
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372) w załączeniu przekazuję korektę projektu uchwały w sprawie
umieszczenia tablicy pamiątkowej. W projekcie uchwały skorygowane zostały wymiary tablicy
upamiętniającej.
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Pfdjekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

korekta z dnia 27 września 2021 r.
Zatwierdzony przez.....................

UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z d n ia .................... 2021 r.
w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2021r.
poz. 1372) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na umieszczenie granitowej tablicy pamiątkowej o wymiarach 69 cm x 50 cm na
frontowej ścianie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy, ul. Szkolna 36, zgodnie z treścią
zawartą w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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UZASADNIENIE
W dniu 13 września 202 lr. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozwadzy wystąpiła z wnioskiem o
upamiętnienie śp. Helmuta Polewki, uzasadniając, że był on zasłużonym strażakiem, kronikarzem OSP
Rozwadza a także znanym na całym Śląsku działaczem społecznym i wybitnym historykiem.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych a także wznoszenia pomników. Ustanowienie tablicy pamiątkowej na budynku
będącym własnością Gminy Zdzieszowice wymaga uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Sporządziła:
Aleksandra Bukowińska
Sekretarz Gminy

Id: 44ED6444-EC5E-4648-9BA0-93869E9E01FD. Projekt

Strona 2

