UCHWAŁA NR XVI/218/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia roku 2020
- Rokiem Obchodów Jubileuszu 300-lecia Nadania Suwałkom Praw Miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Suwałkach ogłasza rok 2020 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 300-lecia
Nadania Suwałkom Praw Miejskich.
§ 2. Dla uczczenia 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich, Rada Miejska w Suwałkach
wyraża szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy swoja działalnością i zaangażowaniem
przyczynili się do rozwoju Miasta Suwałk, a w szczególności:
1) Naszym poprzednikom – prezydentom, radnym, członkom kolejnych samorządów miejskich
sołtysom sołectw, duchownym, nauczycielom – kształtującym na przestrzeni wieków
świadomość, tożsamość oraz cywilizacyjny i kulturalny dorobek pokoleń mieszkańców Suwałk;
2) Honorowym
i Zasłużonym
Obywatelom
Suwałk,
Organizacjom
Pozarządowym,
Przedsiębiorcom za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i kształtowanie Miasta Suwałki,
które zyskały trwałe miejsce w historii i na mapie Rzeczypospolitej;
3) Mieszkańcom za ich codzienny trud, pracowitość, przedsiębiorczość, poświęcenie w pracy
i aktywność w życiu Miasta Suwałk dla wspólnego dobra naszej społeczności;
4) Przyjaciołom i Sympatykom Miasta Suwałki za udzielaną wszechstronną pomoc i wsparcie dla
podejmowanych inicjatyw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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UZASADNIENIE

Miasto Suwałki powstało z osady założonej w XVII wieku, przez Zakon Kamedułów
z pobliskiego Klasztoru Kamedułów w Wigrach, jako jedna z osad na kolonizowanych przez nich
wyludnionych terenach dawnej Jaćwieży. W 1688 r. – pierwsza wzmianka o Suwałkach,
1710 r. – kameduli wyjednali u Króla Augusta II Sasa przywilej na odbywanie targów i jarmarków
w Suwałkach, a w 1715 roku – przeor klasztoru ojciec Ildefons wydał przywilej lokacji miasta.
Formalnie proces lokacji miasta zakończył wydany 2 marca 1720 roku w Warszawie przez króla
Augusta II przywilej, w którym Suwałki otrzymywały prawo magdeburskie.
Podjęcie uchwały oraz działań upamiętniających rocznicę 300-lecia Miasta wpłynie
korzystnie na umocnienie tożsamości lokalnej jego mieszkańców i zachowanie dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń. Przyczyni się także do wzrostu uczestnictwa mieszkańców
w odbiorze kultury, promocji miasta oraz zwiększy atrakcyjność naszego miasta na arenie lokalnej
i ponadlokalnej. W ramach całorocznego obchodzenia jubileuszu władze Miasta Suwałk planują
wiele wydarzeń kulturalnych, historycznych, sportowych i turystycznych uświetniających tak
ważną rocznicę.
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