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RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia
nazwy rondu położonemu w Giżycku

w sprawie nadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwała, co
następuje:
-

~ 1. 1. Rondu stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych w Giżycku drogi powiatowej
nr 441 SN ul. Jagiełły działka nr 220 obręb 2; drogi powiatowej nr 4475 ul. Wodociągowa działki
nr 2301/1, 230/2, 248/17, 229/19 obręb 2 oraz drogi gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa działka
nr 107/6 obręb 2, nadaje się nazwę „Rondo Praw Kobiet”.
—

2. Usytuowanie ronda, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
~ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
~ 3. Uchwała wchodzi w życie Po upływie 14 dni od dnia ogłosze~pia w Dzienniku
Województwa Warmińsko Mazurskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodi~ie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie
uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody,
należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. Rondo na skrzyżowaniu ulic Jagiełły
i Wodociągowej dotychczas nie posiadało żadnej nazwy. Z inicjatywą uchwałodawczą nadania rondu
nazwy „ Rondo Praw Kobiet” wystąpiła licząca ponad 300 osób grupa obywateli Miasta Giżycka,
co oznacza, że inicjatywa spełnia wymogi ~ 10 ust. 1 Uchwały Nr XIX/1 18/20 19 Rady Miejskiej
w Giżycku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Prawa kobiet są niezbywalną częścią praw człowieka i obywatela. Zaledwie niecałe dwa wieki temu
ogromna większość europejskich kobiet nie miała prawa do sprawowania urzędów, do głosowania,
wyższego wykształcenia, dziedziczenia spadków czy nawet do wyboru męża. Wolności, które dzisiaj
uważamy za oczywiste, są efektem walki wielu pokoleń działaczek i działaczy. Walka ta wciąż jeszcze
się nie zakończyła.
wielu rejonach świata prawo bądź tradycja nadal niemal całkowicie
podporządkowują kobiety mężczyznom, a kraje wolne od jakichkolwiek prawnych czy zwyczajowych
form dyskryminacji kobiet to zaledwie nieliczne wyjątki. Celem inicjatywy jest przypomnienie naszej
lokalnej społeczności, że prawa człowieka i obywatela w ogóle, a prawa kobiet w szczególności,
nie są czymś danym raz na zawsze są czymś, co można stracić, jeżeli o ich obronę nie będzie się
upominać świadome społeczeństwo obywatelskie.
—

Przewiduje się, że uchwała będzie miała następujące skutki:
-

-

-

sfinansowanie oznakowania ronda ze środków budżetu Miasta Giżycko
pojawienie się na rondzie tabliczki z napisem „Rondo Praw Kobiet”
zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problematykę praw kobiet.
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