
 

DEKLARACJA Nr 1 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających 

zasłużone postaci kobiet. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz § 10 ust. 3  

i § 36 ust. 1 Statutu Miasta Konina, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 138 

Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Konina 

(ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 4827 ze zm.) – Rada Miasta Konina 

deklaruje, co następuje: 

 

1. Wyraża wolę nadawania ulicom i placom będącym drogami publicznymi, 

drogom wewnętrznym, skwerom oraz innym obiektom i urządzeniom 

użyteczności publicznej położonym w Koninie, nazw upamiętniających 

postaci kobiet zasłużonych dla dobra miasta, regionu i kraju. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy procedura związana 

z nadaniem nazwy została rozpoczęta przed podjęciem niniejszej deklaracji, 

deklaracja określona w ust. 1 nie ma zastosowania. 

 

 Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

          Wiesław Steinke 

 



UZASADNIENIE 

do DEKLARACJI Nr 1 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających 

zasłużone postaci kobiet. 

 

2018 rok został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób 

nawiązano do 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych. 

28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej 

do Sejmu Ustawodawczego, w którym zapewniono kobietom zarówno czynne 

jak i bierne prawo wyborcze. 

Niniejsza deklaracja wpisuje się w ogólnokrajowe obchody Roku Praw Kobiet 

oraz stanowi akt poparcia dla walki o równouprawnienie we wszystkich sferach 

życia społecznego i gospodarczego, w szczególności zaś politycznego 

wspólnoty samorządowej i obywatelskiej. Podejmowanie uchwał w sprawie 

nazewnictwa ulic, placów, skwerów oraz innych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej w 2018 roku jest okazją do upamiętnienia wybitnych 

postaci kobiet, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dobra miasta, 

Obecnie występuje duża dysproporcja w zakresie nazewnictwa ulic, placów 

i skwerów położonych w Koninie, dotycząca uhonorowania poszczególnych 

postaci kobiet i mężczyzn.  

Na 482 nazwy konińskich ulic i rond, 27 tj. 5,6 % nosi nazwy upamiętniające 

kobiety.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej deklaracji należy uznać za 

wskazane i zasadne. 

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

          Wiesław Steinke 

 


