
UCHWAŁA  NR III/21/2018  

RADY  MIASTA  KALISZA 
z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. 1.  Nadaje się wydzielonej drodze lokalnej łączącej istniejącą ul. Częstochowską                                    
 z istniejącą ul. Augustyna Kordeckiego nazwę ul. Władysława Rusińskiego.  

2. Lokalizację drogi przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do 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 Miasta Kalisza 
/…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO  UCHWAŁY  NR  III/21/2018  

RADY  MIASTA  KALISZA  

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza. 
 
Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy drodze łączącej ulicę 
Częstochowską z ulicą Augustyna Kordeckiego, która powstała w wyniku realizacji 
podziałów nieruchomości dokonywanych zgodnie z „Miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, 
Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/181/2003 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2004 r.       
nr 48, poz. 1112).  
Propozycję nadania imienia prof. Władysława Rusińskiego wybranej ulicy, placu lub 
skweru złożył Oddział Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w 2010 roku 
oraz  rekomendował w 2011 roku Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Opinią nr 0012.3.312.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Komisja Prawa, Porządku 
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza zaopiniowała 
pozytywnie propozycję nazwy.  
 

Władysław Rusiński (urodzony 24 marca 1911 w Nowej Wsi koło Żnina, zmarł          
w 1986) był historykiem gospodarczym związanym z Uniwersytetem Adama 
Mickiewicza i Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. W latach 1959-62 pełnił obowiązki 
dziekana Wydziału Ogólnoekonomicznego, a w latach 1962-65 funkcję rektora tejże 
uczelni. W roku 1969 został wicedyrektorem Instytutu Ekonomii Politycznej oraz 
kierownikiem Zakładu Historii Gospodarczej. Obie funkcje sprawował do 1981 roku, 
kiedy to przeszedł na emeryturę. W bardzo bogatym dorobku profesora poczesne 
miejsce zajmuje miasto Kalisz i region kaliski. Opublikował szereg prac i artykułów   
na łamach „Rocznika Kaliskiego”, którego był współtwórcą i długoletnim redaktorem. 
Najważniejszym przedsięwzięciem „kaliskim” jest monografia miasta pt. Dzieje Kalisza 
(publ. 1977), której był redaktorem i współautorem. Napisał też Kalisz. Zarys dziejów 
(publ. 1983) oraz Życie codzienne Kalisza w dobie oświecenia (publ. 1988).   
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi (…) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) (…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 
                 Prezydent  
             Miasta Kalisza 
          /.../ 

Krystian Kinastowski  
 

 
 
 



 


