
UCHWAŁA NR XLIV/419/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie : ogłoszenia roku 2018 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 380 - lecia  Nadania 
Praw Miejskich Miastu SWARZĘDZ.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z §69 ust.4 Statutu Gminy Swarzędz
( Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r. poz.5015), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 

Rada Miejska w Swarzędzu ogłasza rok 2018 -  Rokiem Obchodów Jubileuszu 380 - lecia  
Nadania Praw Miejskich Miastu SWARZĘDZ.

§ 2. 
1. W programie Obchodów Jubileuszu 380 - lecia  Nadania Praw Miejskich Miastu 

SWARZĘDZ uwzględnione zostaną jubileusze innych, ważnych dla miasta wydarzeń, a w 
szczególności :
a) 865 - lecie istnienia sołectwa Wierzenicy,
b) 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
c) 100 - lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
d) 60 - lecie powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
e) 60 - lecie powstania szkoły przy ul. Polnej 21 w Swarzędzu,
f) 60 - lecie powstania  Stowarzyszenia Śpiewaczego „AKORD",
g) otwarcie Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki z okazji 380 - lecia Miasta Swarzędza.

2. Rada Miejska w Swarzędzu wyraża intencję uroczystego uczczenia ważnych dla Gminy 
wydarzeń w ramach obchodów jubileuszowych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Miasto Swarzędz uzyskało prawa miejskie 28 sierpnia 1638 roku nadane na prawie
magdeburskim przez króla Władysława IV.

W związku z tym w przyszłym roku przypada 380 rocznica tego szczególnego dla naszego
miasta wydarzenia.

Okoliczności te wymagają wyjątkowego i swoistego upamiętnienia.

Podjęcie kroków zmierzających do przygotowania obchodów jubileuszowych wpłynie
korzystnie na umocnienie tożsamości lokalnej jego mieszkańców i zachowanie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń. Przyczyni się także do wzrostu uczestnictwa
mieszkańców w odbiorze kultury, promocji miasta oraz zwiększy atrakcyjność naszego
miasta na arenie lokalnej i ponadlokalnej.

W ramach całorocznych obchodów jubileuszy ze szczególnym uwzględnieniem tych
wymienionych w uchwale władze Gminy planują wiele wydarzeń kulturalnych, historycznych,
sportowych i turystycznych uświetniających tak ważną rocznicę.
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