
Uchwała Nr XLIX/118/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 listopada 2017 

 

w sprawie: nadania nazwy STANISŁAWA KULIŃSKIEGO ulicy położonej we wsi 

POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875), oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011 z dnia                       

1 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, 

placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy 

Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 38/22, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, 

właściciel Gmina Kosakowo nadaje się nazwę STANISŁAWA KULIŃSKIEGO. 

 

§ 2 
Ulica opisana w  § 1 została przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.                          

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875) do wyłącznej właściwości  rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących 

drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm). Zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku  w sprawie: ustalenia zasad 

stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym 

oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo z wnioskiem o nadanie  nazwy 

ulica Stanisława Kulińskiego  wystąpili  do Wójta Gminy Kosakowo Sołtys                     

i  Rada Sołecka wsi Pogórze.  Działka wchodząca  w skład ulicy s tanowi 

własność Gminy Kosakowo. Stanisław Kuliński (1907 -1982) –  nauczyciel  

kaszubskich dzieci . Po skończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Toruniu 

został  skierowany do pracy na Pobrzeże Kaszubskie –  najpierw do Kuźnicy                

a następie do Rewy. Jego uczniami są dzieci kaszubskich rybaków 

łodziowych. Okres okupacji spędził na Śląsku, również pracując jako 

nauczyciel. Po zakończeniu wojny wrócił na Kaszuby i podjął pracę w szkole 

w Połczynie koło Pucka. W 1946 roku został kierownikiem powstałej po 

wojnie szkoły w Pogórzu na terenie gminy Kosakowo. Ponieważ ówcze sna 

szkoła znajdowała się w baraku usilnie zabiegał o budowę nowej .  W 1958 

roku został  radnym  Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębogórzu, by w niej 

reprezentować społeczność Pogórza. Do 1965 roku działa ł  nieprzerwanie  jako 

radny gromady i we władzach samorządowych gromady powstałej po scaleniu  

w jedną Gromadzką  Radę Narodową w Kosakowie, gdzie zost ał wybrany na 

jej pierwszego przewodniczącego. Przez cały ten czas nadal pracował na  

stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w Pogórzu.  W uznaniu zasług 

na polu oświaty i w działalności społecznej został odznaczony Krzyż em 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta V klasy).                       

Po śmierci  spoczął na cmentarzu parafialnym w Kosakowie.  

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablice z nazwą) w jednorazowej wysokości do 500 zł. 

 

     

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16791834

