Uchwala Nr LV11282 12018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie usuniycia pomnika W dziycznosci Armii Radzieckiej w Rzeszowie

Dzialaj,!c na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z poin. zm.) oraz w zwi,!zku z art. 5a ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. 0 zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitamego przez
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gn1iny, budowli, obiektow
i urz'!dzen uzytecznosci publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 z poiniejszymi.
zmianami).

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co nastypuje:

§1
1. Wyraza siy woly usuniycia z Placu Ofiar Getta w Rzeszowie pomnika Wdziycznosci
Armii Radzieckiej.
2. Wyraza siy jednoczesnie zgody na ewentualne przekazanie pomnika do zbiorow
zainteresowanego tym muzeum lub przeniesienie pomnika na cmentarz zolnierzy Armii
Radzieckiej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

§2

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Przewodnicz'!cy
Rady Miasta Rzeszowa

~~e<:
Andrzej lDec

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawq z dnia 1 kwietnia 2016 r. 0 zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitamego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy, budowli, obiekt6w i urzqdzen uzytecznosci publicznej oraz pomniki, gmina ma
obowiqzek usuniycia z przestrzeni publicznej m.in. pomnik6w, kt6re upamiytniajq osoby,
organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujqce komunizm lub inny ustr6j totalitarny.
Wedlug pisma Rzeszowskiego Oddzialu Instytutu Pamiyci Narodowej, sygn.
BUWRz-940-8(2)/17 z 26 czerwca 2017 r. pomnik W dziycznosci Armii Radzieckiej
znajdujqcy siy w Rzeszowie na Placu Ofiar Getta nie powinien siy znajdowae w przestrzeni
publicznej. Szczeg6lowe uzasadnienie stanowiska IPN mozna znaleze w powyzszym pismie.
Wspomniana we wstypie ustawa obliguje gminy do usuniycia tego rodzaju obiekt6w
do konca marca 2018 r., przy czym koszt tej operacji w przypadku rzeszowskiego pomnika
poni6slby Skarb Panstwa. W przeciwnym razie usuniycie zleci wojewoda. W takim
przypadku istnieje zas niebezpieczenstwo, iz kosztami zostanie obciqzone Miasto Rzesz6w.
To jednak Sq okolicznosci dodatkowo uzasadniajqce podjycie dzialan wymienionych
w uchwale. Najistotniejsze jest przekonanie, ze pomnik ten powinien bye usuniyty z
przestrzeni publicznej naszego miasta.
Z powyzszych powod6w podjycie niniejszej uchwaly jest jak najbardziej uzasadnione.

