UCHWAŁA Nr ………………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ………….……. r.
w sprawie ustanowienia roku 2020 na terenie Gminy-Miasto Działdowo Rokiem Jubileuszu
100-lecia przyłączenia Działdowa do Polski.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 17 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się rok 2020 na terenie Gminy-Miasto Działdowo Rokiem Jubileuszu 100-lecia
przyłączenia Działdowa do Polski.
§2
Dla uczczenia Jubileuszu przyłączenia Działdowa do Polski postanawia się zorganizować na terenie
Gminy-Miasto Działdowo cykl wydarzeń oraz inicjatyw o charakterze promocyjnym, kulturalnym
oraz historycznym. Imprezy te mają na celu zarówno przybliżenie znaczenia Jubileuszu
mieszkańcom miasta, jak i uświadomienie oraz wypromowanie Działdowa na obszarze
województwa i kraju, jako miasta wyjątkowego ze względu na swoją tradycję, spuściznę
historyczną i kulturową.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu podkreślenie znaczenia ważnych dla Działdowa oraz jego
mieszkańców wydarzeń historycznych, których Jubileusz 100-lecia obchodzimy w roku 2020.
Jej podjęcie jest uzasadnione ze względu na podniesienie rangi wszystkich działań planowanych na
ten rok w związku z obchodami Jubileuszu, a także wzmocnienie efektu wypromowania Działdowa
na obszarze województwa i kraju, jako miasta wyjątkowego ze względu na swoją spuściznę
historyczną i kulturową.
W roku 1920 na podstawie zapisów traktatu wersalskiego miasto Działdowo wraz
z okolicami, jako wyjątek w regionie warmińsko-mazurskim, zostało dołączone do odrodzonej
po latach rozbiorów Rzeczypospolitej Polskiej. Wkroczenie wojsk generała Józefa Hallera
i oficjalne przekazanie miasta w ręce polskie odbyło się 17 stycznia 1920 r. Ten moment
zapoczątkował także tworzenie w Działdowie ważnego ośrodka krzewienia polskości na cały okres
międzywojnia. Decyzja o przyłączeniu Działdowa do II Rzeczypospolitej Polskiej spowodowała
głębokie przemiany społeczne i religijne oraz zainicjowała nadzwyczajny rozwój kulturalny
i edukacyjny mieszkańców. Wydarzenia roku 1920 oraz podyktowane nimi dalsze losy miasta,
spowodowały wyróżnienie miasta Działdowa na tle całego obszaru obecnego województwa
warmińsko-mazurskiego.
Planowane obchody Jubileuszu 100-lecia mają na celu nie tylko przypomnienie wydarzeń
sprzed stu lat, ale również zaprezentowanie losów miasta Działdowa, jego przemian i rozwoju,
od momentu przyłączenia do Polski po czasy współczesne. Uchwała jest jednym z elementów
godnego upamiętnienia zarówno rocznicy, jak i stuletnich dziejów polskiego Działdowa.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

