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POLSKA 2050

Dziękując za złożoną propozycję w sprawie nadania nazwy „Praw Kobiet”,
obiektowi na terenie miasta Kalisza, przedstawioną we wniosku z dnia 8 marca
2021 roku oraz w zapytaniu z dnia 2 października 2021 roku, pragnę poinformować,
że nazwa ta została przyjęta do prowadzonego w Urzędzie Miasta „banku propozycji
nazw ulic, placów i rond” już w marcu bieżącego roku.
Inicjatywa mająca na celu uhonorowanie niezliczonej rzeszy osób, które na
przestrzeni wielu lat walczyły o równouprawnienie w tym np.: o prawa wyborcze
kobiet, wraz z innymi propozycjami będącymi w zasobie, będzie za każdym razem
przedstawiana Radnym Rady Miasta Kalisza w momencie przystępowania do
procedury związanej z nadaniem nazwy dla nowych ulic, placów oraz rond na terenie
naszego Miasta. Miasto Kalisz posiada bogaty wykaz nazw zgłaszanych przez różne
środowiska, stowarzyszenia i instytucje.
Jednocześnie informuję, iż nadanie nazwy „Praw Kobiet” skwerowi
położonemu w rejonie skrzyżowania ulic: Nowy Świat i Ułańskiej, wskazanemu
w wyżej wymienionych pismach, nie może być skutecznie zrealizowane. Fakt, iż
nieruchomość na której zlokalizowany jest teren zielony wokół pomnika Marii
Konopnickiej nie jest własnością Miasta Kalisza (stanowi własność innej osoby
prawnej), jak również nie znajduje się w zarządzie, administrowaniu, dyspozycji gminy
Miasta Kalisz oraz nie stanowi placu, drogi publicznej jak i wewnętrznej, w obecnie
obowiązującym świetle prawnym regulującym sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie postępowania, o którym
mowa we wnioskach. Gmina w przypadku nadania nazwy innemu rodzajowi terenu
niż drogi musi posiadać uprawnienie do dysponowania nieruchomością, na której taki
skwer lub plac jest usytuowany, a w tym przypadku nie ma i nigdy takiego nie miała.

Liczę, że przy nadawaniu nazwy ulicom, rondom lub placom w mieście
proponowana nazwa znajdzie uznanie wśród radnych Rady Miasta Kalisza,
w momencie pojawienia się obiektów do nadania nazwy na Komisji Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta.
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