
Uchwała Nr …………………………….. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………………………… 

 

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju 

     Powołując się na art. 18, ust.2, pkt 15 oraz art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Statutu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr II.19.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 
lutego 2021r. (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 3 marca 2021r., poz. 1548) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

u c h w a l a 

§ 1 

Nadać nazwę „RONDO WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY” rondu 
położonemu w Mieście Jastrzębie-Zdrój, zlokalizowanemu pomiędzy ul Graniczną, Aleją 
Józefa Piłsudskiego i ul. Północną. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3 

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

 

INICJATYWA OBYWATELSKA 

  



UZASADNIENIE 

Poparta przez mieszkańców naszego miasta nazwa, ma na celu uhonorowanie prawie 30 lat 
pracy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jastrzębianie są pod wrażeniem 
zaangażowania oraz wielkiego sukcesu działania organizacji na przestrzeni ostatnich lat. 
Podstawowym celem fundacji (statut) jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca 
na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu 
ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. 
Przez ostatnie lata, założyciele fundacji wykonali nieocenioną w skutkach pracę na rzecz 
ochrony zdrowia w Polsce. W najtrudniejszych momentach dla szpitali, dzieci oraz dorosłych 
podejmowali się zadań niemalże niewykonalnych. Ich najważniejszym celem była (i jest) 
pomoc drugiemu człowiekowi. Działająca ponad podziałami fundacja, cieszy się największym 
wśród organizacji pozarządowych, zaufaniem społecznym. Nasze miasto od wielu lat 
organizuje coroczny Finał WOŚP z wielkim sukcesem. Liczba osób, które angażują się w 
Jastrzębiu (i całej Polsce) sięga co roku ponad 600 tys. Jak widać, nasze społeczeństwo nie 
wyobraża sobie swojego życia bez charakterystycznego czerwonego serduszka. Podzielmy się 
z naszą jastrzębską Społecznością radością posiadania ronda, tak wspaniałej Fundacji, jaką jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego projektu.  

 


