
Uchwała nr ……….. 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia ………………… 

W sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w Gminie Głogówek roku 2017 Rokiem Jana Cybisa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446., poz. 1579) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Jana Cybisa stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Rezolucję, o której mowa w § 1 przekazuje się: 

1) Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

2) Eurodeputowanym z województwa opolskiego i dolnośląskiego, 

3) Posłom i Senatorom z województw opolskiego i śląskiego, 

4) Wojewodzie Opolskiemu, 

5) Marszałkowi Województwa Opolskiego, 

6) Muzeum Śląska Opolskiego, 

7) Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Głogówku, 

8) Dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie Gminy Głogówek, 

9) Mieszkańcom gminy Głogówek za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały……….. Rady Miejskiej w Głogówku 

z dn. ………… 

 

 

 

REZOLUCJA 

 

Rok 2017 jest okazją do szczególnego przypomnienia Jana Cybisa, syna ziemi głogóweckiej który 

szczególne cechy swojej osobowości wyrażał w swej twórczości artystycznej.  

Był postacią o wielkich talentach, zasługując bez wątpienia na miejsce w historii naszego regionu – 

Śląska Opolskiego.  

Motywy jakimi kierował się w życiu pozostały trwałe po dzień dzisiejszy, kształtując system wartości 

kolejnych pokoleń.  

Dla uczczenia tej wybitnych postaci, Rada Miejska w Głogówku postanawia ogłosić rok 2017 Rokiem 

Jana Cybisa. Rada Miejska zwraca się również do wszystkich mieszkańców regionu, instytucji i 

stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia i promowania tak 

wybitnej postaci.   



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

446., poz. 1579) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W związku z tym Rada Miejska może podjąć także uchwałę 

w sprawie rezolucji. Korzystając z tego prawa wnioskuje się o ogłoszenie w Gminie Głogówek Roku 

2017 Rokiem Jana Cybisa. 

W 2017 roku przypada istotny jubileusz, mający szczególne znaczenie z perspektywy gminy 

Głogówek. Mowa tu o 120. rocznicy urodzin Jana Cybisa, urodzonego we Wróblinie wybitnego 

malarza polskiego, którego prace stanowią największą kolekcję w zbiorach Muzeum Śląska 

Opolskiego, a nagrodą jego imienia honorowani są polscy twórcy w dziedzinie plastyki. 

W związku z powyższym ustanowienie roku 2017 Rokiem Jana Cybisa będzie doskonałą okazją do 

przywołania tej wybitnej postaci, syna ziemi głogóweckiej, a także do promowania gminy Głogówek, 

gdzie narodził się ten wybitny artysta. 

 

 


