UCHWAŁA NR XXXV/231/21
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pszczółkach
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 oraz art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Skwerowi położonemu przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Pomorskiej w Pszczółkach na działkach nr 218/2
i 218/4 nadaje się nazwę: Konstytucji 3 Maja.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na gminnej tablicy ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Uzasadnienie
Sejm Rzeczypospolitej uchwałą z dnia 27 listopada 2020 r. ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.
3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja
– niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która
stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza
w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia
spraw obywatelskich i społecznych.
Przyjęta przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny Konstytucja 3 Maja była próbą zaangażowania
obywateli w ratowanie Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych poprzez utorowanie drogi do
długofalowych reform demokratycznych oraz wzmocnienia państwa w celu obrony niepodległości.
Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpodział władzy. Jej postanowienia były wymierzone przeciw liberum
veto. Przyjęto w niej nowatorskie rozwiązania w zakresie parlamentaryzmu. Stanowiła dojrzałe i oryginalne
dzieło oświeconych reformatorów i wpisywała się w europejski i światowy program ówczesnych przemian.
Zajmująca szczególne miejsce na kartach wspólnej historii Polski i Litwy majowa Ustawa Rządowa, przyjęta
na Zamku Królewskim w Warszawie, regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki
obywateli. Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów w październiku 1791 roku jeszcze trwalej równoprawnie
związało Koronę i Litwę, dając siłę do przyszłej walki o niepodległość potwierdzonej żarliwością, krwią
bohaterów i poległych w kolejnych zrywach narodowowyzwoleńczych.
Nadanie nazwy skwerowi znajdującemu się w centrum miejscowości Pszczółki pozwoli na przyłączenie się
naszej Gminy do uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz oddanie hołdu wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm
Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna
walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości.
Skwer Konstytucji 3 Maja w Pszczółkach stanie się miejscem pamięci, skupiających Mieszkańców wokół
dziedzictwa pozastawionego nam przez przeszłe pokolenia patriotów.
Skwer, któremu nadawana jest nazwa, nie stanowi ulicy ani placu będącego drogą publiczną, jak również nie
jest drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W związku z
powyższym niniejsza uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego uchwalanego na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym.
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