UCHWAŁA NR XXXVIII/247/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników na terenie gminy Widawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) Rada Gminy Widawa uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Widawa ustanawia zasady postępowania przy rozpatrywaniu
wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie wznoszenia pomników na terenie
gminy Widawa, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Przez pomnik rozumie się dzieło rzeźbiarskie, architektoniczno-rzeźbierskie lub inny
obiekt upamiętniający, wzniesione dla uczczenia lub upamiętnienia zasłużonej osoby (osób),
organizacji, instytucji lub zdarzenia historycznego.
§ 2. Zasady określone w załączniku do uchwały mają zastosowanie także w przypadku
zmiany lokalizacji pomnika.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/247/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 marca 2017 r.
1. Wzniesienie pomnika na terenie gminy Widawa wymaga zgody Rady Gminy Widawa
wyrażonej w formie uchwały.
2. Wznoszenie pomników podlega rygorom przepisów prawa budowlanego oraz ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Wnioski w sprawie wzniesienia pomnika mogą być zgłaszane przez każdy
z podmiotów, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza zgodnie ze Statutem Gminy
Widawa:
a) Wójta Gminy Widawa,
b) każdego radnego Rady Gminy Widawa.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 powinien zawierać:
a) dane wnioskodawcy,
b) projekt uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika wraz z uzasadnieniem,
c) wskazanie źródeł finansowania budowy pomnika,
d) propozycję formy pomnika wraz z jego opisem,
e) propozycję inskrypcji, symboliki lub herbów i ich umiejscowienia na pomniku, ważniejsze
fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródeł informacji w przypadku nadania nazwy
odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,
f) wskazanie proponowanej lokalizacji pomnika na terenie gminy Widawa oraz opinię
właściwego miejscowo organu ochrony zabytków na temat proponowanej lokalizacji
pomnika, jeśli jest to wymagane przepisami o ochronie zabytków,
g) w przypadku, jeśli pomnik miałby zostać wzniesiony na terenie nie będącym własnością
Gminy lub Skarbu Państwa, pisemną zgodę właściciela terenu na zlokalizowanie pomnika.
5. Wnioski w sprawie wzniesienia pomnika składane są do Przewodniczącego Rady
Gminy Widawa, który przekazuje je Wójtowi Gminy Widawa do dalszego procedowania.
6. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny lub posiada braki formalne Wójt Gminy
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w terminie 30 dni pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.
7. Kompletny wniosek rozpatrywany będzie przez Zespół ds. opiniowania wniosków
w zakresie wznoszenia pomników powołany przez Wójta Gminy Widawa w składzie 5osobowym.
8. Osoby wchodzące w skład zespołu powoływane są przez Wójta Gminy Widawa na
wniosek Rady Gminy Widawa. Zespół ze swojego składu wyłania Przewodniczącego
i Sekretarza, obsługę administracyjną zespołu zapewnia Biuro Rady Gminy Widawa.
9. Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb.
1) Uchwały Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Zespołu;
2) szczegółowy regulamin pracy zespołu określa Wójt Gminy Widawa w drodze
zarządzenia.
10. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach wznoszenia pomnika,
każdorazowo należy brać pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:
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1) zachowanie zgodności z tradycją, kulturą, dziejami gminy, państwa i narodu polskiego;
2) ideę i przesłanie;
3) umiejscowienie w przestrzeni publicznej i zgodności z jej charakterem.
11. Opinia Zespołu zawiera ponadto uzasadnienie zasadności
przeprowadzenia konkursu, jeżeli Zespół uzna, iż jest to celowe.

odstąpienia

od

12. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 13 wybór projektu pomnika
następuje w drodze konkursu z zastrzeżeniem pdpkt 1.
13. Wójt Gminy Widawa niezwłocznie przekazuje opinię Zespołu ds. opiniowania
wniosków w zakresie wznoszenia pomników Przewodniczącemu Rady Gminy Widawa oraz
wnioskodawcy.
W przypadku opinii pozytywnej Wójt Gminy Widawa dołącza projekt uchwały Rady
Gminy Widawa w sprawie wzniesienia pomnika oraz wskazuje źródła finansowania.
14. Wybrany projekt pomnika podlega publicznej prezentacji.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Gminy Widawa podejmując uchwałę
w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika może odstąpić od wyboru projektu pomnika
w drodze konkursu.
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