
UCHWAŁA NR XXX/376/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę drogi gminnej - ulicy „Parafialnej”, biegnącej od
ul. Częstochowskiej w kierunku wschodnim, na nazwę  ul. Ks. Bolesława Stefaniaka,
której przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
           /.../
   Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/376/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.

Z  inicjatywą  zmiany  nazwy  ulicy  Parafialnej  na  „ul.  Ks.  Bolesława  Stefaniaka”
wystąpiła  grupa parafian wraz z księdzem proboszczem Andrzejem Latoniem z Parafii
Rzymsko-Katolickiej  św.  Gotarda  z  siedzibą  w  Kaliszu  przy  ul.  Augustyna
Kordeckiego 3.

Opinią  nr 0012.3.205.2016 z dnia 20 września 2016 roku Komisja Prawa, Porządku
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza wniosła o zmianę
nazwy wyżej wymienionej drogi.       

Ks. Bolesław Stefaniak (1943-2015) -  był proboszczem Parafii św. Gotarda w Kaliszu
od  1988  roku  aż  do  śmierci.  Aktywnie  działał  na  rzecz  Diecezji  Kaliskiej  oraz
społeczności  lokalnej.  Pełnił  obowiązki  dyrektora  Studium  Życia  Rodzinnego,
przewodniczącego  Komisji  Duszpasterstwa  Rodzin,  kierował  działalnością
Diecezjalnego  Zespołu  dla  Spraw  Obrony  Życia  Rodzinnego  „Pro  familia”.  Był
inicjatorem między innymi corocznej diecezjalnej procesji „Od Wojciecha do Józefa”,
która na stałe wpisała się w krajobraz miasta. Współpracował z Muzeum Okręgowym
Ziemi  Kaliskiej  przy  organizacji  różnorodnych  plenerowych  imprez  na  terenie
Rezerwatu  Archeologicznego  –  Kaliskiego  Grodu  Piastów  oraz  przy  działaniach
zmierzających  do  wyeksponowania  Zawodzia  jako  kolebki  Kalisza.  Współpracował
z Radą Osiedla „Rypinek”, Kaliskim Towarzystwem Wioślarskim, Kaliskim Bractwem
Kurkowym, ze szkołami i środowiskiem akademickim. W 2009 roku otrzymał odznakę
„Zasłużony dla Miasta Kalisza”

Zgodnie  z  art.  18 ust.  2  pkt  13  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi  lub  nazw dróg  wewnętrznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 j.t.) (…).

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

           Prezydent 
                      Miasta Kalisza

     /.../
Grzegorz Sapiński 




