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sprawie usunięcia Pomnika Bratefstwa

Odpowiadając na petycję w sprawie usunięcia tzw. pomnika Braterstwa
Broni uprzejmie informuję, że przywołana w petycji ustawa z dnia I kwietnia
2016 r, o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazw budowli, obiektów i urządzeń użytecznościpublicznej dotyczy
zakazu nadawania budowlom i obiektom użytecznościpublicznej, w tym
drogom, ulicom, mostom i placom, nazw propagujących komunizm lub inny

ta

wprost nie dotyczy pomników. Dopiero
plzygotowywana nowelizacja w\ł/. ustawy będzie dotyczyc pornników.

ustrój totalitamy, Ustawa

W projekcie nowelizacji ustawy znaj duj e się nowy rozdział pod tytułem: ,,Zakaz
propagowania komunizmu lub innego ustroj u totalit amego pIzez pomniki"
a tytuł ustawy ma zostac poszerzony o dodanie m.in. słowa ,,pomniki". Podjęcie
przez Senat prac nad nowelizacją ustawy świadczy o tym, dotychczasowa
ustawa nie reguluje kwestii dotyczącej usuwania pomników propagujących
komunizm.
Pragnę przypomnieć, że sprawa pornnika Braterstwa Broni była poruszana
przez radnych Rady Miejskiej od wielu lat. Opinie radnych w tej kwestii są
podzielone. Sprawa usunięcia lub przeniesienia pomnika była m.in.
rozpatrywana przezkluby radnych Rady Miejskiej na początku 2016 r., przed
wejściemw życie uchwały dekomunizacyjnej. Wówczas tylko Klub Radnych
Rodzina Prawo Wspólnota opowied ział się za usunięciem lub przeniesienien
pomnika Braterstwa Broni. Pozostałe kluby radnych nie wyraziły zgody na
usun ięcie pomnika,
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Ponadto Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, na wniosek
zwróclła
radnego Karola Bielasa, we wnioskach do budżetu gminy na rok 2.077,
się o }demontowanie i przeniesienie pomnika Braterstwa Broni na cmęntarz
Armii Czerwonej w Bielsku-Białej.
Od tego cŹasu radni Rady Miejskiej nie występowali w sprawie usunięcia
pomnika tń. Braterstwa Broni, ponieważ oczekuje się na szczegółowe
iozwiązania prawne, w tym nowelizację tzw. ustawy dekomunizaryjnej, Po
przyjęciu i wi;Sciu w życie nowelizacji żw, ustawy dekomunizacyjnej, sprawa
pornnlt u Braterstwa Broni zostanie rozwiązana zgodnie przepisami,
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