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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z2020r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum, w obrębie nr 11 – Śródmieście, 
obejmującemu działkę o numerze geodezyjnym 1387, oznaczonemu kolorem żółtym na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Skwer Pawła Bogdana Adamowicza. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Rady Miasta Białystok 

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

Nadanie nazwy skwerowi położonemu w centrum miasta podyktowane jest wolą upamiętnienia
postaci Pawła Bogdana Adamowicza Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku, wieloletniego
Prezydenta Miasta Gdańska, wybitnego polskiego samorządowca, człowieka wolności i solidarności, który
pozostanie niedoścignionym przykładem służby miastu i jego mieszkańcom.

Paweł Bogdan Adamowicz urodził się w Gdańsku, 2 listopada 1965 roku. W latach 1984-1989
studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był działaczem opozycji w czasach
PRL. Po przemianach 1989 r. od samego początku uczestniczył w narodzinach samorządności i w procesie
transformacji ustrojowej Polski. W 1990 r. po raz pierwszy został radnym Miasta Gdańska z listy Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” i jednocześnie delegatem Miasta Gdańska do Sejmiku ówczesnego
Województwa Gdańskiego. W 1998 r. został wybrany przez Radę Miasta na prezydenta Gdańska i pełnił ten
urząd nieprzerwanie do 2019 r.

Uczestniczył w pracach międzynarodowych gremiów m.in. w: Komitecie Regionów UE,
międzynarodowym forum miast Eurocities, European Association for Local Democracy (stowarzyszenie
organizujące agencje demokracji lokalnej w miastach i gminach krajów Partnerstwa Wschodniego).
Angażował się w rozwój polskich miast. W roku 2007 prezydenci największych polskich miast wybrali go
na prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich, funkcję tę sprawował do 2015 r.

13 stycznia 2019 r. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaatakował go
nożownik, zadając mu trzy ciosy. Zmarł w poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. Miał niespełna 54 lata.

Proponowany do nazwania skwer położony jest na działce o numerze geodezyjnym 1387 w obrębie
nr 11 – Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Białystok.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), który zawiera domniemanie kompetencji rady gminy w
publicznych sprawach lokalnych. Potwierdza to m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 marca 2007 r. IV
SA/Gl 49/07 dotyczący kompetencji rady gminy w zakresie nazewnictwa zlokalizowanego na jej terenie
parku. Zgodnie przy tym z przywoływanym w podstawie prawnej art. 7 ust. 1 ustawy, zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a w szczególności zadania własne
obejmują sprawy ładu przestrzennego (pkt 1) oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej (pkt
17). Przedkładany projekt uchwały realizuje oba te zadania – wskazane jest bowiem,  aby ogólnodostępna
przestrzeń, z której powszechnie korzysta nieograniczony krąg ludzi, miała swoją nazwę identyfikującą ją
spośród pozostałych obszarów, natomiast nadanie tej przestrzeni imienia wybitnego działacza
samorządowego, zmarłego tragicznie w czasie wykonywania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
stanowi wyraz dążenia do upowszechniania idei samorządowej.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne
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