
ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.53.2019 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 15 marca 2019 

 

 

w sprawie :   realizacji projektu Ku pamięci - zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu 

Śląskim . 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz pkt 2 załącznika do uchwały  

nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019. 

 

 

§1 Burmistrz Gogolina w ramach realizacji projektu Ku pamięci - zbiorowa mogiła 

powstańców w Kamieniu Śląskim i starając się o dofinansowanie z programu Groby  

i cmentarze wojenne w kraju ogłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, zobowiązuje Dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu 

Śląskim z siedzibą: 47-325 Kamień Śląski, ul. Klasztorna 2 do : 

 

1) Wyłonienie grupy min. 20 wolontariuszy spośród uczniów, którzy na przemienienie  

w małych grupach będą odwiedzać cmentarz parafialny w celu cyklicznych działań  

o dbałość mogiły powstańców tj. regularne sprzątanie przy mogile, palenie zniczy, 

układanie kwiatów.  

2) Organizowania wycieczek na cmentarz w ramach lekcji historii dla uczniów Szkoły, 

potwierdzone zdjęciami w kronice szkolnej. 

 

§2  Celem projektu jest podtrzymanie pamięci nad zbiorową mogiłą powstańców w Kamieniu 

Śląskim, stanowiącą materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski 

związanych z walką i męczeństwem. Realizacja zadania będzie służyć podtrzymywaniu  

i rozpowszechnianiu tradycji narodowej, promocji, jak i edukacji historycznej  

i patriotycznej. W ramach projektu zaplanowano współpracę z Dyrekcją Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim, gdzie zostanie wyłoniona grupa 

wolontariuszy z grona uczniów, włączona do działań na rzecz zbiorowej mogiły 

powstańców.  

 

§3  Gmina Gogolin zobowiązuje się do : 

1) Pokrywania środków finansowych na zakup kwiatów i zniczy. 

2) Monitorowanie działań Szkoły na rzecz dbałości o zbiorową mogiłę powstańców. 

 

 

§4 Realizację niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kamieniu Śląskim z siedzibą: 47-325 Kamień Śląski, ul. Klasztorna 2. 

Zobowiązując Dyrekcję Szkoły do złożenia corocznego sprawozdania z realizacji  zadań 

wyszczególnionych w §1 w terminie do 31 grudnia każdego roku. 

 

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. 

 

 



 


