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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Okuniewie pomnika Premiera Rzeczypospolitej Polskiej
Jana Olszewskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie w Okuniewie pomnika Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jana
Olszewskiego w formie popiersia.
2. Pomnik zostanie usytuowany na terenie działki ew. nr 458 w obrębie 0019 Okuniew, stanowiącej
własność Gminy Halinów. Lokalizację pomnika zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wznoszenia pomników należy
do wyłącznej właściwości rady gminy.
Jan Olszewski to jedna z najwybitniejszych postaci życia polityczno-społecznego Polski,
charakteryzująca się heroizmem, odwagą, niezłomnością, wiernością ideałów, a także miłością do Ojczyzny.
Osoba od pokoleń związana z Okuniewem, żołnierz Szarych Szeregów, Powstaniec Warszawski, adwokat,
obrońca opozycjonistów w PRL, a także Pierwszy Premier Wolnej Polski w latach 1991-1992 i doradca
Prezydenta RP w latach 2006-2010.
Liczne świadectwa szlachetnych i patriotycznych czynów dotyczą nie tylko pierwszego po II wojnie
światowej demokratycznie wybranego Premiera Jana Olszewskiego, ale także innych członków Jego rodziny,
związanych z Okuniewem – stryj Remigiusz Olszewski pełnił funkcję Komendanta Placówki AK w Okuniewie
i aresztowany, zmarł w transporcie do ZSRR. Ponadto dziadek Jana, Seweryn Olszewski zmarł na zapalenie
płuc, po wyrzuceniu przez Sowietów z domu w czasie przeszukania.
Wzniesienie w Okuniewie pomnika Jana Olszewskiego jest symbolicznym oddaniem szacunku należytego
zarówno Premierowi RP, jak również pozostałym członkom Jego rodziny.
Obowiązek opieki nad pomnikiem po jego wybudowaniu, będzie realizowany przez Gminę Halinów.

