
Projekt

Grupy Radnych Rady Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie nadania nazwy Rondo im. Honorowych Dawców Krwi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu położonemu na zbiegu ulic Portowa, Adama Mickiewicza i Szkolna na dz. 
nr  48/2,109/1 i 110 ob. ew. nr 4 w Mieście Kołobrzeg, nadaje się nazwę

Rondo im. Honorowych Dawców Krwi
§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik mapowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
– Podpisy Grupy Radnych inicjujących wniesienie niniejszego projektu uchwały pod obrady 
XV sesji

–  Imię i nazwisko Radnego                                                   Podpis
1) ................................................                                         ..............................................
2) ................................................                                         ...............................................
3) ................................................                                          ..............................................
4) ................................................                                          ...............................................
5) ................................................                                          ...............................................
6) ................................................                                          ...............................................

Id: 58D3183D-E37D-4F7E-BD40-BE0CA1E7588D. Projekt Strona 1



Id: 58D3183D-E37D-4F7E-BD40-BE0CA1E7588D. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 22.10.2019 r. do Biura Rady Miasta płynął wniosek Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu w sprawie nadania nazwy ronda
im. Honorowych Dawców Krwi.

Honorowe Krwiodawstwo jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Nie
ma w życiu człowieka nic wspanialszego, niż to kiedy jeden człowiek pomaga drugiemu,
a szczególnie, gdy własną krwią ratuje mu zdrowie i życie. Niesie konkretną pomoc.
Często w dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych
wypadkach. Daje osobisty przykład, a także wsparcie. Cóż może być bardziej
wzniosłego niż to, że honorowo i bezinteresownie człowiek oddaje cząstkę samego
siebie – bliźniemu. Dzieląc się sobą z drugim człowiekiem, czyni to z dobroci serca,
w myśl zasady: „Dar Krwi – Darem Serca”. Stosunek Honorowych Dawców Krwi do
najbardziej ludzkich potrzeb zasługuje na najwyższy szacunek i powinien być wzorem
dla tych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mogliby zrobić dla
innych.

Biorąc pod uwagę wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu oraz
mając na względzie nieoceniony wkład Honorowych Dawców w Krwi w ratowanie życia
ludzkiego, Grupa Radnych wyszła z inicjatywą nadania rondu w Kołobrzegu nazwy im.
Honorowych Dawców Krwi.

Mając powyższe na Grupa Radnych przedstawia Radzie Miasta do uchwalenia projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo im. Honorowych Dawców Krwi.

1. Cel wprowadzenia:

Nadanie nazwy rondu w Kołobrzegu.

2. Zakres:

Nadanie nazwy rondu u zbiegu ulic Portowa,Adama Mickiewicza i Szkolna

3. Konsultacje społeczne:

Nadanie nazwy ronda następuje z inicjatywy Grupy Radnych na wniosek Oddziału
Rejonowego w Kołobrzegu Polskiego Czerwonego Krzyża.

4. Skutki wprowadzenia uchwały:

Uhonorowanie działalności Honorowych Dawców Krwi poprzez nadanie nazwy rondu
w Kołobrzegu.

– Podpisy Grupy Radnych inicjujących wniesienie niniejszego projektu uchwały pod
obrady XV sesji

–  Imię i nazwisko Radnego Podpis
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