UCHWAŁA NR XXVII/257/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy
Na podstawie art. 18b ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z §57c ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały
nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl.
z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139 ze zm.), na wniosek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać za zasadną petycję mieszkanki Mikołowa w sprawie nadania nazwy "Waltera Krupy"
nowo powstałej ulicy zlokalizowanej pomiędzy ulicami Stara Droga oraz Konstytucji 3 Maja.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/257/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 czerwca 2020 r.
W dniu 31 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła propozycja mieszkanki
Mikołowa nadania drodze zlokalizowanej na działkach gminnych o numerach 2630/138 oraz
2629/138, położonej prostopadle pomiędzy ulicami Stara Droga oraz Konstytucji 3 Maja nazwy
"ul. Waltera Krupy".
W uzasadnieniu mieszkanka przedstawiła życiorys pana Waltera Krupy, swojego dziadka, który
całe życie był związany z Mikołowem. Urodzony 25 kwietnia 1916 r. w Mikołowie, zmarły
13 czerwca 1998 r., pochowany na mikołowskim cmentarzu przy bazylice św. Wojciecha.
Reprezentant Klubu AKS Mikołów w hokeja. W 1937 roku ukończył Mikołowskie Gimnazjum,
następnie studiował na Politechnice Gdańskiej. W latach 1948 - 1972 pracował w Mikołowskich
Zakładach Budowy Maszyn Górniczych "MIFAMA", w 1966 roku został dyrektorem fabryki.
Społecznik, przez cztery kadencje aktywnie sprawował mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej
w Mikołowie, kierował m.in. komitetem budowy basenu kąpielowego. Wielokrotnie odznaczany
za zasługi na rzecz miasta. Swoją wieloletnią działalnością przyczynił się do rozwoju Mikołowa.
Petycja mieszkanki była rozpatrywana przez Komisję RM Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniach w dniach 11 marca 2020 r., 17 kwietnia 2020 r. oraz 8 czerwca 2020 r. W trakcie
postępowania komisja zapoznała się z argumentacją mieszkanki, opinią Burmistrza Mikołowa oraz
pracowników Urzędu Miasta w sprawie. Przeanalizowała również złożoną przez mieszkankę
dodatkową dokumentację, w tym listy poparcia dla swojej propozycji popisane przez właścicieli
działek przy nowo powstałej drodze oraz 289 mieszkańców Mikołowa, szczegółowy życiorys,
a także fragment nowej publikacji mikołowskiego kronikarza Ryszarda Szendzielarza poświęcony
postaci Waltera Krupy. Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2020 r. Komisja RM Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania przedmiotowej drodze nazwy
"ul. Waltera Krupy", natomiast Burmistrz Mikołowa zadeklarował, że po pozytywnej rekomendacji
Rady Miejskiej Mikołowa, przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz stanowisko Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, przyjąć należy jak w sentencji uchwały.
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