Podpisany przez:
Irena Seweryn; Gmina Karpacz
dnia 29 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR LV/583/22
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w obrębie geodezyjnym
Karpacz 0003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o wzniesieniu pomnika w formie kamiennego obelisku
upamiętniającego Ratowników Górskich w związku z ogłoszeniem roku 2022 "Rokiem
ratownictwa górskiego w Sudetach", z tabliczką w języku polskim: "Ku pamięci Ratowników
Górskich".
2. Obelisk, o którym mowa w ust. 1 ustawiony zostanie na działce nr 796/4 w obrębie
geodezyjnym Karpacz 0003.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Karpacza
Irena Seweryn
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32),
a także wznoszenia pomników.
Wniosek w sprawie posadowienia obelisku, szczegółowo opisanego w § 1 uchwały, złożył
Zarząd Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska. Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska
chce stworzyć miejsce "Ku pamięci Ratowników Górskich" w związku z ogłoszeniem roku 2022
"Rokiem ratownictwa górskiego w Sudetach". Kwestie finansowe związane z wyżej wymienioną
inicjatywą, tj. z posadowieniem obelisku oraz wykonaniem i montażem na obelisku tabliczki
w języku polskim: "Ku pamięci Ratowników Górskich" poniesie Grupa Regionalna GOPR Grupa
Karkonoska. Grupa Regionalna GOPR Grupa Karkonoska zobowiązuje się również do utrzymania
i renowacji obelisku wraz z tabliczką oraz terenu okalającego. Szczegółowe ustalenia zostaną
zawarte w porozumieniu.
Mając powyższe na względzie oraz widząc zasadność, uzasadnionym jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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