
PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę    w sprawie wyraŜenia  zgody na wzniesienie Pomnika Generała 
Józefa Hallera w Szczecinie  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1805; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.  
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458);Rada Miasta Szczecin uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr V/126/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera  
w Szczecinie  § 3 otrzymuje brzmienie:  
 
„§ 3. 1.Gmina Miasto Szczecin pokryje koszty związane z  uzyskaniem autorskich praw 
majątkowych do dzieła na wszystkich polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych za maksymalna kwotę  35.000 zł. 
2. Uzyskanie autorskich praw majątkowych zostanie sfinansowane ze środków budŜetu 
Miasta na 2009r.” 
 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/764/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 
2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała 
Józefa Hallera w Szczecinie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE 
 
Pomnik Józefa Hallera wykonany przez artystę rzeźbiarza Zygmunta Wujka został ustawiony 
na terenie zamkniętym – placu apelowym 12 Brygady Zmechanizowanej im. generała broni 
Józefa Hallera przy al. Wojska Polskiego 250. Komitet Budowy Pomnika Józefa Hallera, na 
czele którego stanął pułkownik w stanie spoczynku Bolesław Pawłowski – Prezes Zarządu 
Okręgu Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej - zajął się zbieraniem funduszy na 
jego realizację oraz zawieraniem umów z autorem i innymi wykonawcami. Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury jako inwestor uzyskał akceptację projektu budowlanego i pozwolenie  
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę pomnika.  W dniu 15 maja 2007 
roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, natomiast zakończenie budowy zostało 
zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w dniu 19.09.2007r. Światowy Związek 
śołnierzy Armii Krajowej- Zarząd Okręgu w Szczecinie i 12 Brygada Zmechanizowana im. 
Generała Józefa Hallera przy al. Wojska Polskiego 250 wyraziły wolę przeniesienia pomnika 
na teren ogólnodostępny, naleŜący do miasta. RozwaŜana nowa lokalizacja przy Zespole 
Szkół Budowy Okrętów w ramach którego działa Technikum Morskim przy ul. Willowej 2-4 
nie jest moŜliwa do zrealizowania w stosunkowo krótkim czasie. W obecnej sytuacji, kiedy 
upada stocznia i zagroŜony jest byt szkoły związany z naborem nowych uczniów, decyzja o 
wyborze patrona nie naleŜy do najpilniejszych. Zakup autorskich praw majątkowych  do 
dzieła i pozostawienie pomnika na dotychczasowym miejscu daje  Miastu moŜliwość 
wykorzystania dzieła do stworzenia repliki, a takŜe do wykorzystywania wizerunku dzieła do 
promocji Miasta, jego morskiego charakteru, umieszczania zdjęcia w publikacjach, 
udostępnienia innym podmiotom do wykonania kopii całości lub części itp. Udział finansowy 
Miasta w realizacji pomnika pozwoli Komitetowi Budowy Pomnika Generała Józefa Hallera  
na rozliczenie inwestycji i uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z pomnikiem.  
 


