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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 2 - Białostoczek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 2 – Białostoczek w obrębie nr 12 – Białostoczek Płd., 
obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 14/5, 22, 23, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/3 oraz część działki 
o numerze geodezyjnym 3, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, 
nadaje się nazwę – Michała Motoszko. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie nazwy ulicy imieniem Michała Motoszko podyktowane jest chęcią uhonorowania jednego
 z najwybitniejszych białostockich pedagogów i działaczy oświatowych.

Michał Motoszko to jedna z osób z listy 100 Postaci na stulecie Niepodległości Białegostoku, które
wyróżniły się postawą i działaniem na rzecz naszego miasta.

Planowana do nazwania ulica położona jest w obrębie nr 12 – Białostoczek Płd. na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 14/5, 22, 23, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/3 oraz część działki o
numerze geodezyjnym 3, stanowiących własność Gminy Białystok i Skarbu Państwa.

Michał Motoszko (1893–1952) ukończył Miejską Publiczną Szkołę Powszechną im. Aleksandra
Puszkina w Białymstoku. W czasie I wojny światowej 1915 r. był założycielem, kierownikiem i
nauczycielem w pierwszej polskiej szkole powszechnej w Białymstoku. Równocześnie działał w Polskiej
Organizacji Wojskowej.

Po odzyskaniu przez Białystok niepodległości wszedł w skład Rady Miejskiej w 1919 r. i był
najmłodszym radnym. Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r. W czasie II wojny światowej
był organizatorem tajnego nauczania.
Zmarł w Białymstoku i został pochowany na cmentarzu farnym.
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