UCHWAŁA NR LVIII/462/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie nadania nazwy Gminy Cölbe dla ronda położonego na terenie miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Gminy Cölbe dla ronda położonego w obrębie 06 miasta Kościerzyna na skrzyżowaniu
ulic M. Skłodowskiej-Curie, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstaców, Władysława Sikorskiego,
przedstawionego na załączniku graficznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Gierszewski
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników należy do
wyłącznej właściwości rady gminy. W związku ze zbliżającą się 20 rocznicą podpisania aktu partnerstwa z Gminą
Cölbe podjęto decyzję o nazwaniu jednego z nowo powstających rond w Kościerzynie jej imieniem. Stwierdzono,
iż najodpowiedniejsze będzie rondo, które zlokalizowane zostanie w obrębie 6 miasta Kościerzyna na
skrzyżowaniu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców i Władysława
Sikorskiego. Porozumienie z Gminą Cölbe podpisano w dniu 20 maja 1991 roku w celu pogłębiania zrozumienia
między europejskimi narodami. Miało ono przyczynić się do pokoju oraz rozwoju normalnych stosunków dobrosąsiedzkich i służyć wzbogaceniu życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Z okazji podpisania umowy
odsłonięto pamiątkowy kamień z tablicą mówiącą o tym wydarzeniu, znajdujący się przed budynkiem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, nieopodal Urzędu Miasta Kościerzyna.Ważnymi wydarzeniami w kontaktach obu gmin
były wspólnie obchodzone jubileusze. W 1994 roku uroczyście obchodzono 750-lecie istnienia miasta Cölbe, a w
1998 roku – 600-lecie miasta Kościerzyny. W dniach 7–10 czerwca 2001 roku delegacja Kościerzyny gościła
w Cölbe w ramach obchodów 10-lecia podpisania umowy partnerskiej.Od tego czasu współpraca i partnerstwo obu
miast znacznie się rozwija i polega na wzajemnej życzliwości i pomocy, prezentowaniu dorobku kulturalnego,
zasięganiu opinii oraz wymianie doświadczeń w zakresie gospodarki i dziedzin naukowo-technicznych.
Nieodłącznym elementem kontaktów są wzajemne wizyty delegacji oraz formalnych grup, podczas których
prezentowana jest kultura i dorobek artystyczny obu zaprzyjaźnionych miast. Z uwagi na powyższe słuszne
i zasadne staje się nazwanie imieniem Gminy Cölbe ronda dla uhonorowania tej blisko 20 letniej współpracy.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/462/10
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 maja 2010 r.
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