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z dnia  24 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr XXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Googlinie z dnia 15 lutego 
2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z 2013r. poz.706) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie inicjatywę Burmistrza Gogolina polegającą na ufundowaniu przez Gminę Gogolin 
tablicy pamiątkowej, upamiętnieniającej 50- tą rocznicę nadania Gogolinowi praw miejskich, o następującej treści:

"Ziemia Gogolińska to nasz dom i nasza duma.

Łączą się tutaj różne tradycje kulturowe,

każda z nich wnosi do naszej wspólnoty cenne i trwałe wartości.

Tworzymy zróżnicowaną, ale otwartą wspólnotę, a nasze pokojowe współistnienie

jest wielkim darem i bezcenną wartością.

Czerpiąc z naszego wielowiekowego doświadczenia historycznego,

staramy się likwidować podziały i  nieustannie poszukiwać tego, co wspólne.

Łączy nas optymizm i wiara, że nadal będziemy budować dobrą przyszłość

dla siebie i następnych pokoleń.

W 50-tą rocznicę nadania Gogolinowi praw miejskich

Mieszkańcy."

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie
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UZASADNIENIE

W roku 2017 obchodziliśmy uroczyście w Gogolinie dwa jubileusze: 50. rocznicę nadania praw
miejskich oraz 50. rocznicę odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika. Nadanie Gogolinowi statusu miasta
przyczyniło się w istotny sposób do rozwoju tej miejscowości na wielu płaszczyznach, w szczególności pod
względem gospodarczym. Z kolei rozwój gospodarczy, położenie i rys historyczny miasta a także
osadnictwo ludzi z różnych stron Polski i Europy oraz żyjących tu autochtonów, w tym mieszkańców
narodowości niemieckiej spowodowały, iż Gogolin stał się kolebką wielokulturowości.

Dziedzictwo kulturowe Gogolina jest naszym wielkim dobrem. Sukcesem jest to, że żyjemy
w Gogolinie w zgodzie i pokoju. Staraliśmy się likwidować wszelkie antagonizmy. Nasze pokojowe
współistnienie jest wielkim darem i bezcenną wartością, która nas niezmiernie wzbogaca. Dzięki temu też
minione lata były dla Gogolina bardzo owocne i udało się zrealizować wiele ambitnych zadań z szacunku
do przeszłości, jednocześnie dbając o przyszłość.

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miejskiej w Gogolinie o wyrażenie opinii w sprawie
upamiętnienia opisanego powyżej jubileuszu, poprzez ufundowanie tablicy pamiątkowej, o treści jak
wskazana w niniejszej Uchwale.
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