
DRUK NR 615 

Projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……….. 2021 roku 

w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w nowym przebiegu ulicy 

Kleczewskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się rondu (skrzyżowaniu o ruchu okrężnym) usytuowanemu w nowym 

przebiegu ulicy Kleczewskiej, położonemu na działkach ewidencyjnych 

oznaczonych w katastrze nieruchomości – Miasto Konin – obręb Międzylesie – 

numerami: 231/1, 468/26, 468/28, 481/1, 482/10, 482/14,, nazwę: „Praw 

Kobiet”. 

2. Lokalizację ronda przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
Opiniował radca prawny: 

J. Ignaczak 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR … 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …………. 2021 roku 

w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w nowym przebiegu ulicy 

Kleczewskiej. 

W okresie od 17 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., na podstawie Zarządzenia Nr 

92/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących nadania nazw 

rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina oraz Zarządzenia Nr 

96/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającego 

Zarządzenie Nr 92/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2021 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących 

nadania nazw rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina, 

przeprowadzone zostały z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące nadania 

nazw rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina. 

W wyniku głosowania na nazwę ronda usytuowanego w nowym przebiegu ulicy 

Kleczewskiej oddano łącznie 701 głosów. Największą liczbę głosów tj. 253 oddano na 

nazwę „Praw Kobiet”, co stanowi 36,09 % wszystkich głosów.  

Od wywalczenia przez polskie kobiety prawa głosu w wyborach do parlamentu minęło 

ponad 100 lat. 28 listopada 1918 roku dekretem Józefa Piłsudskiego ustanowiono, że: 

„Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni 

do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo 

wyborcze”. Uznanie dla pierwszych parlamentarzystek, które są i były ambasadorkami 

walki o równouprawnienie, wyraził także Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ustanawiając 

rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. 

Prawa kobiet w każdym demokratycznym kraju są fundamentem rozwoju 

nowoczesnego społeczeństwa. Niestety, pomimo upływu ponad 100 lat idea równych 

praw kobiet i mężczyzn wciąż wymaga wielu starań i zabiegów w celu jej 

upowszechniania.  W dalszym bowiem ciągu prawa kobiet są naruszane na wielu 

płaszczyznach: w życiu rodzinnym, w pracy zawodowej, w sferze ekonomicznej, 

w życiu społecznym a także politycznym. Następstwem tej dyskryminacji jest 

przedmiotowe traktowanie, cierpienie fizyczne i psychiczne, brak możliwości 

stanowienia o swojej osobie, brak możliwości brania udziału w życiu społecznym 

 i politycznym, uwłaczająca zależność od mężczyzn, gorsze traktowanie w pracy, 

stosowanie przymusu ekonomicznego, narzucanie nieakceptowalnych norm 

etycznych i prawnych, zmuszających kobiety do cierpienia lub zbyt wielkich wyrzeczeń. 



Nadanie rondu nazwy „Praw Kobiet” jest symbolicznym aktem solidarności  

z kobietami, a jednocześnie wyraża przywiązanie naszego miasta do wartości 

demokratycznych.  

Prezydent Miasta Konina 

/-/ Piotr Korytkowski 



Załącznik  

do Uchwały Nr…..  

Rady Miasta Konina 

z dnia ……. 2021 roku 
 

  

(źródło: http://geoportal.kosit.konin.eu/) 

 

 

Szkic orientacyjny 

 

rondo „Praw Kobiet” 

http://geoportal.kosit.konin.eu/
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