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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

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

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę „ul. prof. Władysława Grabskiego” – projektowanej drodze 
wewnątrzosiedlowej, usytuowanej w części działki nr 4/14 z obrębu ewidencyjnego nr 2124, 
rozpoczynającej się przy ul.Cukrowej i biegnącej w ogólnym kierunku północno-zachodnim, 
z bocznymi odgałęzieniami biegnącymi równolegle do ul.Cukrowej. Położenie ulicy przedstawione 
jest na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

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

Z wnioskiem o nadanie nazwy szczecińskiej ulicy imienia "prof. Władysława

Grabskiego" wystąpił właściciel działki Alsecco-Mieszkania i domy Sp. z o.o..

Miejski Konserwator Zabytków nie zgłosił uwag do ww. propozycji.

Władysław Dominik Grabski urodził się 7 lipca 1874 r. w Borowie, zmarł 1 marca

1938 roku w Warszawie. Był wybitnym politykiem i ekonomistą, który zapisał

piękne karty w historii odradzającej się po pierwszej wojnie światowej Polski:

podjął się reformy Państwa i uzdrowienia finansów publicznych. Wspólnie z

Ignacym Paderewskim i Romanem Dmowskim był delegatem ekonomicznym na

Kongres Pokojowy w Wersalu. Władysław Grabski był dwukrotnie Premierem: od

23czerwca do 24 lipca 1920 roku, gdy armia bolszewicka zbliżała się do Warszawy,

oraz od 19 grudnia 1923 do 14 listopada 1925 roku po kryzysie politycznym w

listopadzie 1923 roku. Prof. Grabski był wielokrotnym Ministrem Skarbu, a i w

czasie swojego drugiego premierostwa dokonał reformy walutowej i zlikwidował

hiperinflacje wprowadzając 1 lipca 1924 roku w miejsce marki polskiej złotówkę. Z

jego inicjatywy powstał Bank Polski. Zawarł Konkordat ze Stolicą Apostolską,

podjął próby złagodzenia konfliktów z mniejszościami narodowymi a także ułożenia

poprawnych stosunków z państwami sąsiednimi. Po zakończeniu kariery

politycznej prof. zw. Władysław Grabski zajął się pracą naukową, wykładał w

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, której był rektorem w

latach 1926-1928. W 2003 r Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 130 urodzin

ogłosił rok 2004 rokiem Władysława Grabskiego. Nadanie ulicy im. Władysława

Grabskiego uczci pamięć i podkreśli zasługi dla Ojczyzny wielkiego Polaka,

wybitnego męża stanu, działacza społecznego i uczonego.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po zasięgnięciu

opinii Geodety Miasta postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść projekt

przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Publiczego i Samorządności RM

Witold Dąbrowski

Id: F8D6B165-742F-4FC8-BA7F-E25C014B5AC6. Projekt Strona 1




