
UCHWAŁA NR LVIII/428/ 2018

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7  ust. 1 pkt 8, 9, 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 
2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wielkiej radości 
z odrodzenia Rzeczypospolitej, ponieważ Wolność i Niepodległość to najwyższe wartości.

§ 2. 

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w roku 1918 było jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w naszej 
historii. Tego dnia w Warszawie Józef Piłsudski objął obowiązki Naczelnego Wodza, a możliwe to było dzięki 
zaangażowaniu wszystkich sił politycznych i pracy wielu polskich patriotów. Burmistrz Brzeska oraz Rada Miejska 
w Brzesku oddaje hołd  pokoleniom Polaków, mieszkańcom  Gminy Brzesko, którzy poprzez postawę pełną 
poświęcenia na polach bitew i w codziennych zmaganiach 
w obronie narodowych wartości, przyczynili się do odzyskania niepodległości .

§ 3. 

 Nasi przodkowie mimo wielu dziejowych przeciwności wywalczyli nam niepodległość, a do nas należy jej 
utrzymanie bez względu na sympatie i poglądy polityczne. To od nas wszystkich zależy przyszłość Ojczyzny, 
a nieugięte postawy tych, dzięki którym Polska wyszła zwycięsko z dziejowej próby powinny być dla nas 
wzorem.  Musimy  pamiętać, że wolność nie jest nam dana raz na  zawsze.

§ 4. 

Wspólnie świętujmy radosny jubileusz 100-lecia niepodległości, okazując także wdzięczność tym wszystkim, 
którzy po odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy nowego państwa. Poprzez  czynny udział  
w uroczystościach rocznicowych  będzie to  czas pogłębionej refleksji i troski o losy naszego kraju  wolnego 
i dumnego ze swoich dokonań.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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