
 
 

 

UCHWAŁA Nr 197/XXI/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o trwałe upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Milanówku. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym· 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wniosek z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Milanówku postanawia rozpatrzyć pozytywnie.  

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia 

o sposobie załatwienia wniosku.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 7 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej zwróciło się do Rady 

Miasta Milanówka w sprawie trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Milanówku w 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Stowarzyszenie wskazało na brak 

w przestrzeni publicznej na terenie gminy Milanówek miejsca, „które w sposób jednoznaczny 

świadczyłoby o zachowaniu pamięci” o Marszałku Józefie Piłsudskim. 

W trakcie posiedzenia Komisji skarg wniosków i petycji przedstawiciel wnioskodawcy 

wyjaśnił, iż oczekuje od Rady Miasta Milanówka podjęcia stanowiska w niniejszej materii.  

Wychodząc naprzeciw wnioskom, w których mieszkańcy Milanówka i milanowskie 

organizacje pozarządowe przedstawiają potrzebę trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w związku z licznymi, ważnymi rocznicami oraz w ramach obchodów setnej 

rocznicy Bitwy Warszawskiej, Rada Miasta podziela tę potrzebę, zwłaszcza, że Gmina 

Milanówek posiada oryginalny projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego, który został wykonany 

przez wybitnego rzeźbiarza i mieszkańca Milanówka – Jana Szczepkowskiego. 

Dodatkowo odwołując się do historii naszego miasta, w szczególności oddolnych inicjatyw 

społecznych, zapału oraz zaangażowania milanowskiej społeczności, należy udzielić 

donatorom wsparcia w staraniach o upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Milanówku. 

W tym stanie faktycznym i prawnym wniosek należało rozpatrzyć pozytywnie.  


