
Uchwala Nr LIIII1236/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 28 grudnia 2017 r. 


w sprawie upamiytnienia 100 - lecia 

odzyskania przez Polsky Niepodleglosci, 


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust.l, pkt. 8, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p6zn. zm.) w zwi¢u z Uchwal~ Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polsky Niepodleglosci, wpisuj~c siy w Narodowe 
Obchody Setnej rocznicy Odzyskania przez Polsky Niepodleglosci, w celu uczczenia 
i upamiytnienia tej Rocznicy: 

Rada Miasta uchwala, co nastypuje: 

§1 

Oglasza siy rok 2018 Rokiem Jubileuszowym dla Gminy Miasta Rzesz6w, zW1~zanym 
z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polsky Niepodleglosci 

§2 

Postanawia siy zorganizowac i przeprowadzic cykl wydarzen kulturalnych i edukacyjnych 
zwi~anych z obchodami Rocznicy. 

§3 

Wykonanie Uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz~cy 
Rady Mi sta Rzeszowa 


.-...~.~ 

Andrze Dec 




UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr LIIII1236/2017 


Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 


Wl~czaj~c siy w Ogolnonarodowe Obchody 1 OO-lecia Odzyskania Niepodleglosci przez 
RzeczpospoliU! Polsk~, Miasto Rzesz6w chce takZe upamiytnic ten moment, kiedy to nasza 
ojczyzna, po 123 latach niewoli powr6cila w 1918 r.,jako wolne patlstwo na mapy swiata. 
Uczczenie tego waZnego wydarzenia nie wynika tylko z potrzeby uhonorowania zaslug naszych 
przodk6w, ale tez z koniecznosci wskazania wzorca postypowania obecnemu oraz przyszlym 
pokoleniom. Nar6d przetrwal germanizacjy i rusyfikacjy siln~ wiar~ swoich ojc6w, 
przywi~aniem do jyzyka, ziemi i tradycji. Polska odrodzila siy na nowo. Nie m6gl zgin~c nar6d 
o wielowiekowej tradycj i i wlasnej panstwowosci. Odzyskanie wolnosci mozliwe bylo nie 
tylko dziyki korzystnej sytuacji miydzynarodowej i bohaterstwu Polak6w na polach bitewnych, 
ale tez dziyki codziennej walce 0 zachowanie duchowej, intelektualnej i materialnej substancji 
narodowej. 

W zwi~zku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Jubileuszowym 100-lecia odzyskania 
przez Polsky Niepodleglosc, Prezydent Miasta Rzeszowa powola komitet Honorowy 
i Organizacyjny ds. Obchod6w 100-lecia odzyskania przez Polsky Niepodleglosci. Podejmie 
on r6wniez dzialania w zakresie organizacji szeregu imprez edukacyjnych i kulturalnych na 
terenie Gminy Miasto Rzesz6w. 


