
UCHWAŁA NR 747 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

 w sprawie nadania nazwy skwerowi.   

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Nadaje się nazwę „Solidarności z Narodem Ukraińskim” skwerowi, położonemu 

przy ul. Poznańskiej, na działce gruntu stanowiącej własność Miasta Konina, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków – numerem 1826 – obręb Czarków, 

zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
 

  



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 747 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie nadania nazwy skwerowi. 

W związku z brutalną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, każdego dnia tysiące 

uchodźców wojennych przekracza polską granicę, aby odnaleźć ciepłe i bezpieczne 

schronienie. Bezustannie docierają do nas obrazy z bombardowanych miast 

i miasteczek na Ukrainie, a zbrodnia w Buczy wstrząsnęła całym cywilizowanym 

światem.  

Mieszkańcy Konina nie są obojętni wobec dramatu Ukraińców. Koninianie 

w spontanicznym odruchu serca ruszyli z pomocą Narodowi Ukraińskiemu. Koninianie 

są mocno zaangażowani w zbiórki na rzecz Ukrainy i Narodu Ukraińskiego, a wielu 

Ukraińców znalazło schronienie pod dachem mieszkańców naszego miasta.  

Zaangażowanie mieszkańców Konina w pomoc Narodowi Ukraińskiemu zasługuje na 

upamiętnienie. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i bezprecedensową solidarność 

koninian z Ukrainą, ale również ze względu na wieloletnią, wspólną i bogatą historię 

Polaków i Ukraińców zasadne jest ustanowienie w Koninie skweru Solidarności 

z Narodem Ukraińskim. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


	UCHWAŁA NR 747 RADY MIASTA KONINA  z dnia 27 kwietnia 2022 roku  w sprawie nadania nazwy skwerowi.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.

	UZASADNIENIE  DO UCHWAŁY NR 747 RADY MIASTA KONINA  z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi.

