
UCHWAŁA NR L/448/22 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie wniesionej w dniu 13 stycznia 2022 roku przez Ruch Narodowy Kościerzyna Klub 
Konfederacji Kościerzyna petycji o uhonorowanie Romana Dmowskiego 

Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018. poz. 870 ) oraz 
art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 2021r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, 
poz. 1372 ze zm.) w związku z par. 92 Statutu Miasta Kościerzyna podjętego uchwałą nr LXVII/540/18 Rady 
Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna (Dz. U. Woj. 
Pom. z dnia 23.10.2018r. poz.3984) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 12 stycznia 2022 roku przez Ruch Narodowy Kościerzyna Klub 
Konfederacji Kościerzyna petycja o uhonorowanie Romana Dmowskiego poprzez nadanie nazwy parku „Park 
im. Romana Dmowskiego” zlokalizowanego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Dworcową na terenie miasta 
Kościerzyna, nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna do zawiadomienia wnoszących petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Dnia 13 stycznia 2022 roku wniesiona została do Biura Rady Miasta Kościerzyna przez Ruch Narodowy 
Kościerzyna Klub Konfederacji Kościerzyna petycja o uhonorowanie Romana Dmowskiego poprzez nadanie 
nazwy parku „Park im. Romana Dmowskiego” zlokalizowanego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. 
Dworcową na terenie miasta Kościerzyna. 

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna zwrócił się do Burmistrza Kościerzyny z prośbą o wyrażenie 
stanowiska w sprawie podjętej w petycji. Ze stanowiska Burmistrza wynika, że w chwili obecnej Miasto 
Kościerzyna realizuje Projekt pod nazwą „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni 
Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”. Projekt ten, swoim zasięgiem obejmuje m. in. uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego przez 
Wnioskodawców terenu. Stanowisko Burmistrza, co do nazw, zarówno już istniejących zielonych miejsc 
rekreacji, jak i tych powstałych po rewitalizacji, określone zostanie po zakończeniu działań. Jednocześnie 
Burmistrz w swoim stanowisku nadmienił, że propozycja złożona przez Wnioskodawców nie jest jedyną dla tego 
terenu, dlatego też nadanie nazwy parku pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Dworcową, powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami środowisk zainteresowanych tematem, w tym z Radnymi Rady 
Miasta Kościerzyna. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje 
skargi, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła stanowisko, iż: 

1.ewentualne sprawy dotyczące nadania imienia dla parku pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Dworcową, 
powinny zostać realizowane dopiero po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją projektu pod 
nazwą „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna’, 
czyli projektu, który swoim zasięgiem obejmuje także uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego przez Wnioskodawców terenu; 

2.po zakończeniu wszelkich prac rewitalizacyjnych, przy ewentualnym nadawaniu nazwy parku pomiędzy 
ul. Wojska Polskiego, a ul. Dworcową, po-winno się także dokonać analizy innych pism i wniosków, 
złożonych przez przedstawicieli środowisk zainteresowanych tematem nadania imienia dla tego parku. Należy 
także pamiętać o tym, że kompetencje w tej kwestii ma przede wszystkim Rada Miasta Kościerzyna, co wynika 
wprost z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym - artykułu 7 punkt 1 mówiącego o tym, że zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy: podpunkt 1 - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej oraz podpunkt 2 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. 
Natomiast art. 18 punkt 2, podpunkt 13 Ustawy stanowi wprost, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów. 

Wobec powyższego, podczas swojego posiedzenia, Komisja nie analizowała samej postaci Romana 
Dmowskiego jako osoby, którego imieniem miałby być nazwany przedmiotowy park, czy jego związków 
z naszym miastem. Komisja podziela bowiem w tym względzie stanowisko Burmistrza, iż w przypadku 
nadawania nazw miejscom rekreacji, czy placów, w pierwszej kolejności należy zakończyć wszelkie działania 
związane z ich rewitalizacją, uporządkowaniem i zagospodarowaniem, a dopiero jednym z ostatnich etapów 
powinno być nadawanie im nazw i prowadzenie procedury z tym związanej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, jednogłośnie wydała opinię rekomendującą Radzie Miasta Kościerzyna 
uznanie przedmiotowej petycji za nie zasługującą na uwzględnienie, w związku z czym podjęcie uchwały jest 
zasadne. 
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