UCHWAŁA NR CV/2729/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych
osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii

w sprawie
upamiętnienia
wybitnych
kobiet
związanych
z Krakowem:
Kazimiery
Bujwidowej,
Jadwigi
Sikorskiej
–
Klemensiewiczowej,
Stanisławy
Dowgiałło
i Janiny
Kosmowskiej,
poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów w Krakowie.
Rady

Miasta

i

Dzielnic

Krakowa)

,

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Krakowa
uchwala co następuje.
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie upamiętnienia wybitnych kobiet związanych
z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej – Klemensiewiczowej, Stanisławy
Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów
w Krakowie, Rada Miasta Krakowa:
1) wyraża wolę upamiętnienia osoby Stanisławy Dowgiałło poprzez nazwanie jej imieniem jednej
z ulic lub placów w Krakowie,
2) nie uwzględnia złożonej petycji w zakresie upamiętnienia osoby Kazimiery Bujwidowej oraz
Janiny Kosmowskiej,
3) zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa do przedstawienia Radzie Miasta Krakowa wyniku
przeprowadzonej kwerendy sprawdzającej w Instytucie Pamięci Narodowej dotyczącej osoby Pani
Jadwigi Sikorskiej – Klemensiewiczowej.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Realizację uchwały w zakresie wskazanym w § 1 pkt 3 powierza się Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do uchwały Nr CV/2729/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lipca 2018 r.
Uzasadnienie
W dniu 21 lutego 2018 r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa petycja złożona przez

(wyłączenie jawności w
zakresie danych osobowych: na podstawie o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk

, w sprawie upamiętnienia wybitnych kobiet
związanych z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej – Klemensiewiczowej,
Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic
i placów w Krakowie.
Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

Zgodnie z obowiązującą procedurą, petycja została przekazana do Prezydenta Miasta Krakowa
celem przygotowania i przedstawienia informacji umożliwiających jej rozpatrzenie przez Radę Miasta
Krakowa.
Informacje przekazane zostały w dniu 21 marca 2018 r. oraz 30 kwietnia 2018 r. i wynika
z nich, iż na posiedzeniu w dniu 12 marca br. członkowie Zespołu ds. Nazewnictwa przy Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, zdecydowali o wpisaniu do Banku Nazw
propozycji oczekujących na nazwanie osoby Pani Stanisławy Dowgiałło.
Panie Kazimiera Bujwidowa oraz Janina Kosmowska nie zostały wpisane do Banku Nazw
propozycji oczekujących na nazwanie, gdyż w Krakowie są już ulice nazwane imieniem Odona
Bujwida i Ireny Kosmowskiej, a zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr LXX/650/2005 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r., przyjmuje się „zasadę nie nadawania ulicom, placom i parkom
nazw o znaczeniu, pisowni lub brzmieniu podobnym do nazw istniejących już w Krakowie”.
Dla osób zmarłych po 1944 roku przyjęta została zasada zwracania się do Instytutu Pamięci
Narodowej o przeprowadzenie kwerendy sprawdzającej. W związku z powyższym zostanie wysłane
pismo w sprawie przeprowadzenia takiej kwerendy dla Pani Jadwigi Sikorskiej-Klemensiewiczowej.
Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie przekazana informacja o dalszym toku postępowania
w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym Rada Miasta Krakowa wyraża wolę upamiętnienia osoby Pani Stanisławy
Dowgiałło poprzez nazwanie jej imienia jednej z ulic lub placów Krakowa.
W zakresie upamiętnienia osoby Pani Jadwigi Sikorskiej – Klemensiewiczowej, Rada Miasta
Krakowa wstrzymuje się z wyrażeniem stanowiska do czasu uzyskania informacji o wynikach
kwerendy sprawdzającej w Instytucie Pamięci Narodowej.
Natomiast w zakresie upamiętnienia osób Pani Kazimiery Bujwidowej i Pani Janiny Kosmowskiej
Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła złożonej petycji z uwagi na przytoczony powyżej przepis
uchwały Nr LXX/650/2005 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r., przyjmuje się „zasadę
nie nadawania ulicom, placom i parkom nazw o znaczeniu, pisowni lub brzmieniu podobnym do nazw
istniejących już w Krakowie”.
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