
UCHWAŁA NR XXXVI/537/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji "POLANSKI - Foundation" w przedmiocie nadania nazwy ulicy, 
skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna w Kaliszu 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera 
Kurzmanna w Kaliszu rozpatruje się pozytywnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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UZASADNIENIE

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza w dniu 15.02.2021 r.
po zapoznaniu się z załączonymi i dodatkowymi materiałami dotyczącymi filantropijnej działalności
Dawida Altera Kurzmann’a oraz jego dobrowolnej śmierci przychyliła się do złożonej przez Fundację
„POLANSKI-Foundation” petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmann’a poprzez
nadanie nazwy ulicy, skwerowi, placowi lub parkowi jego imienia.

Jednocześnie Komisja zaznacza, że w kompetencji Komisji Skarg Wniosków i Petycji nie leży
nadawanie nazw ulicom, placom czy mostom, w związku z czym przedmiotową petycję wraz z
dodatkowymi, załączonymi materiałami przekazuje się Prezydentowi Miasta Kalisza, celem dalszego
procedowania. Urząd Miasta prowadzi bank nazw, z którego korzysta się podczas okoliczności zmiany lub
nadawania nazw ulicom, mostom, placom itp. Propozycje nazw zaczerpnięte z przedmiotowego banku są w
stosownej sytuacji poddawane pod głosowanie Radzie Miasta.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza uznaje za zasadne, aby niniejszy bank
nazw wzbogacić o postać Dawida Alter Kurzmann’a.

W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miasta Kalisza
/.../

Barbara Oliwiecka
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