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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy „Praw Kobiet” rondu w Kielcach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami1)) Rada 

Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rondu, położonemu w Kielcach, u zbiegu ulic Wincentego Witosa i Magazynowej, nadaje się 

nazwę: Praw Kobiet. Zapis skrócony nazwy ronda: Praw Kobiet, zapis nazwy w systemie 

informatycznym: Praw Kobiet. 

2. Usytuowanie oraz przebieg ronda, o którym mowa w ust. 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
 

Jarosław Karyś 
 

 
1) Dz.U. z 2022 r. poz. 1561 
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Załącznik graficzny
do uchwały Rady Miasta Kielce
w sprawie nadania nazwy rondu w Kielcach

mapa, stan na 28.09.2022 r.

rondo
Praw Kobiet 
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Uzasadnienie: 
 

Z wnioskami o nadanie rondu nazwy Praw Kobiet zwrócili się Pan Andrzej Szejna Poseł na 

Sejm RP, Pani Małgorzata Marenin pełnomocniczka Centrum Praw Kobiet, radne klubu Koalicji 

Obywatelskiej w Kieleckiej Radzie Miasta, Pan Kamil Suchański ówczesny Przewodniczący Rady 

Miasta Kielce, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-

Przyrodnicze M.O.S.T.  

Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym była jednym z pierwszych państw, 

w których kobiety uzyskały prawa wyborcze. Historia naszej państwowości, kultura, sztuka oraz 

nauka były zatem tworzone również przez kobiety.  

Proponowana nazwa będzie więc uhonorowaniem wszystkich kobiet, które zarówno 

w przeszłości jak i częstokroć współcześnie, wbrew panującym stereotypom, udowadniają swoje 

kompetencje, wiedzę i umiejętności na każdym polu, w tym w sferze społecznej, gospodarczej, 

ekonomicznej oraz politycznej.  

Nazwanie miejsca w przestrzeni publicznej imieniem Praw Kobiet to nie tylko symboliczny 

gest, ale także podkreślenie równości praw obu płci i wyraz wsparcia kobiet w dążeniu 

do poszanowania ich praw na wszystkich płaszczyznach. 

Rondo usytuowane jest w Kielcach, u zbiegu ulic Wincentego Witosa i Magazynowej. 

Wniosek o nadanie nazwy Praw Kobiet został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do 

spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce. 
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