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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz 
713 z zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na umieszczenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej śmierć więźniów 
niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau podczas Marszu Śmierci w styczniu 1945 r. 
na terenie miejscowości Charbielin. 

§ 2. Tablica pamiątkowa zostanie umieszczona na filarze międzyokiennym, na zachodniej ścianie parteru  
bydynku szkoły w Charbielinie, na działce nr. 220, należącej do Gminy Głuchołazy. 

§ 3. Tablica pamiątkowa będzie posiadała wymiary 100 cm wysokość i 70 cm szerokość, będzie wykonana 
z czarnego granitu.Treść tablicy pamiątkowej stanowi Załącznik do Uchwały. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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        Załącznik do Uchwały Nr ……… 

        Rady Miejskiej w Głuchołazach 

        Z dnia ….. stycznia 2021 r. 

 

 

 

Pamięci więźniów 

niemieckiego nazistowskiego 

obozu śmierci 

Auschwitz-Birkenau 

zamęczonych i zamordowanych  

w styczniu 1945 r. podczas 

Marszu Śmierci  

na terenie miejscowości Charbielin  

 

 

Charbielin 25.02.2021 r. 
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UZASADNIENIE

W związku z inicjatywą Instytutu Pamięci Narodowej, który wystapił o zgodę na umieszczenie tablicy

upamiętniającej Marsz Śmierci, Rada Miejska w celu wyrażenia zgody na umieszczenie takiej tablicy na

mieniu należącym do Gminy Głuchołazy winna wyrazić zgodę w formie Uchwały.

Inicjatywa IPN jest inicjatywą cykliczną do tej pory takie tablice umiejscowiane były min. na terenie Gminy

Prudnik i Gminy Głogówek.

Tablica jaką IPN zamierza zamontować w Charbielinie będzie posiadała wymiary 100 cm wysokość i 70 cm

szerokość, będzie wykonana z czarnego granitu. Tablica zostanie umieszczona na filarze międzyokiennym

na zachodniej ścianie parteru budynku.

Uzupełnieniem projektu będzie płyta betonowa wkomponowana w grunt służąca jako miejsce na składanie

kwiatów, zniczy itp.

Wszelkie koszty wykonania i montażu poniesie IPN.

W załączeniu przedkładam zgodę Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego "Uśmiech Dziecka" w

Charbielinie, który włada budynkiem szkoły, prowadząc tam działalność edukacyjną.
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