
PRZEWODN ICZĄCY SEJMIKU 

WOJEWÓDZT WA ŚLĄSK I EGO 


W KATOWlCACH 


Katowice, dn. 6. 03. 201 3 T. 

Szanowny Pan 
Jacek Ślęczka 
Bunnistrz Gminy i Miasta 
Koziegłowy 

Pragnę uprzejmIe poinformować, że Sejmik Województwa 
$ląskiego na XXVII sesji w dniu 15 października 2012 roku podjął 
uchwałę Nr IV / 27/ 1/ 2012 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej 

ogłoszenia roku 2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda. 

Pozwalam sobie, w imieniu Sejmiku $ląskiego, przesłać ją 
w załączeniu z serdeczną sugestią upowszechnienia wśród społeczności 

lokalnej oraz podjęcia samodzielnych inicjatyw dotyczących lokalnego 
programu obchodów roku Kardynała Augusta Hlonda - Syna 
Śląskiej Ziemi. 

Ze swej strony uprzejmie informuję, że p rogram obchodów 
przewiduje uroczystości zarÓwno na $ląsku, jak i w Warszawie. 
O szczegółach informować będę p rzez stosowną zakładkę na stronie 
internetowej www.slaskie.pl. 

Będę zobowiązany, jeśli postaracie się Państwo wzbogacić 

program obchodów, zawiadamiając mnie poprzez aktywną zakładkę na 
stronie intemetowej. 

Jednocześnie zaprasz am 
Sejmiku Województw a $ląskiego 
internetowej www.slaskie.pl. 
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Z wyrazami szacunku i poważania 
SEIM !!lPWWODN1CZĄC.Y;""~IK~U "... 

W. ODZ1WA~ 
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Uchwala Nr IV12711/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia IS października 2012 roku 


w sprawie: 

przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2013 


Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 


Na podstawie art. 18 pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 


(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 200 1 roku , poz. 1590 z późno zm.) 

w związku z § 18 a ust. 2 p~1 l 


Sta tutu Województwa Śląskiego 

(Dz. Urz. Woj. Ś I. Nr 26 Z 200 I roku, poz. 657 z późn o zm.) 


Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1 

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2013 Rokiem Kardynała Augusto 
Hlonda, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządow i Województwa Śląskiego. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



załączn ik do uchwały 
Nr fVl27l1n012 
Sejmiku WOjewódltwa Śląskie20 
z dnia 15 paidziern lkM 2011 roku 

Rezolucja w sprawie ogloszenia roku 2013 
Rokiem KardYlIala Al/gusta Hlonda 

W 2013 roku obchodzić będziemy 65. roczn icę śmierci kardynała 

Augusta Hlonda, Prymasa Polski, organizatora i pierwszego biskupa diecezji 

katowickiej. 

Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia tej wybitnej postaci 

postanawia ogłosić rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda. 

W ten sposób pragniemy uczcić pamięć Syna Śląskiej Ziemi, urodzonego 

na Górnym Śląsku, w Brzęczkowicach koło Mysłowic. 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
WOJEW6DZT'.\(~"'~Ś~~",",_-



PRZEWODNICZĄCY SE IMIKV 


WOIEWÓDZTWA ŚLĄSK I EGO 


W KATOW ICACH 


Katowice, dn. 6.03.2013 r. 

Sz anowna Pani 
Joanna Kolodziejczyk 
Przewodnicząca Rady 
Gminy i Miasta Kozieglowy 

Pragnę uprzeJmte poinformować, że Sejmik Województwa 
Śląskiego na XXVlI sesji w dniu 15 pażdziemika 2012 roku podjął 
uchwałę Nr IV/27/1/2012 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej 

ogloszenia roku 2013 rokiem Kardynala Augusta Hlonda. 

Pozwalam sobie, w imieniu Sejmiku Śląskiego, przesłać ją 
w załączeniu z serdeczną sugestią upowszechnienia wśród społeczności 
lokalnej oraz podjęcia samodzielnych inicjatyw dotyczących lokalnego 
programu obchodów roku Kardynala Augusta Hlonda - Syna 
Śląskiej Ziemi. 

Ze swej strony uprzejmie informuję, że program obchodów 
przewiduje uroczystości zarówno na Śląsku, jak i w Warszawie. 
O szczegółach informować będę przez stosowną zakładkę na stronie 
internetowej www.slaskie.pl. 

Będę zobowiązany, jeśli postaracie się Państwo wzbogacić 

program obchodów, zawiadamiając mnie poprzez aktywną zakładkę na 
stronie internetowej. 

Jednocześnie zapraszam 
Sejmiku Województwa Śląsl
internetowej www.slaskie.pl. 
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Z wyrazami szacunku i poważania 
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Uchwala Nr IV/27/1/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 15 października 2012 roku 


w sprawie: 

przyjęcia rezolucji o oglosuniu roku 2013 


Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 


Na podstawie ano l 8 pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządz ie województWa 


(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1590 z póin. zm .) 

w l\'Iiązku z § 18 a usl. 2 pkt l 


Statutu Województwa Śląskiego 

(Dz. Urz. Woj. Ś I . Nr 26 z 200 1 roku, poz. 657 l późno zm.) 


Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwaJa: 

§ l 

Przyjmuje s ię rezolucję w sprawie ogloszenia roku 20 13 Rokiem Kardynola Al/gusta 
Hlonda, stanowiącą zalącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uch waty powierza s ię Zarządowi Województwa Ś l ąskiego. 

§3 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjęcia . 



załącznik do uchwały 
Nr Nn7l1120I2 
Sejmiku WOjew6dztwa Śłąskiego 
z dnia ł5 paidziernilul 2012 roku 

Rezolucja w sprawie ogloszenia roku 2013 
Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 

W 2013 roku obchodzić będziemy 65. rOCZn1 cę śmierci kardynała 

Augusta Hlonda, Prymasa Polski, organizatora i pierwszego biskupa diecezji 

katowickiej . 

Sejmik Województwa Sląskiego dla upamiętnienia tej wybitnej postaci 

postanawia ogłosić rok 20 13 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda. 

W ten sposób pragniemy uczcić pamięć Syna Sląskiej Ziemi, urodzonego 

na Górnym Śląsku, w Brzęczkowicach koło Mysłowic. 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
WOJ ÓDZTWA ŚLĄS 


