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UCHWAŁA NR XIX/191/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( jedn. tekst.Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala: 

§ 1. 

1. Nadaje się nazwę : „Aleja Emmendingen” - ciągowi pieszo-rowerowemu  przebiegającemu od ulicy Podwale            
Dolne do parku „Piszczele” w Sandomierzu. 

2. Przebieg alei  przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/191/2012  

Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 20 czerwca 2012 r. 
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Uzasadnienie

Współpraca Sandomierza z jego pierwszym miastem partnerskim – Emmendingen w Niemczech – ma już 22-
letnią historię. Jest ona często wymieniana jako wzór do naśladowania dla innych samorządów w kontaktach 
międzynarodowych. Ze strony Emmendingen zarówno miasto Sandomierz, jak i jego mieszkańcy otrzymują 
różnorodne wsparcie. Od czasu podpisania Aktu Partnerstwa Miast w 1990 r. była to pomoc rzeczowa w postaci 
darów, pierwotnie dostarczanych dla odbiorców indywidualnych oraz instytucji zajmujących się 
potrzebującymi, potem pomoc instytucjonalna w formie fundowania stypendiów na Uniwersytecie Freiburskim 
(co roku co najmniej dwie osoby z Sandomierza korzystają z ufundowanego kursu językowego) albo wspólnie 
składane wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży czy 
instytucji unijnych. 

Mieszkańcy i władze Emmendingen zawsze spieszyli z pomocą dla mieszkańców Sandomierza, gdy miasto 
spotykała klęska żywiołowa. Było tak między innymi podczas powodzi w 2010 r., gdy zorganizowano 
transporty darów dla powodzian, urządzano zbiórki pieniędzy, które przekazano poszkodowanym. Ponadto 
przyjęto dzieci z terenów powodziowych, przebywające na obozie w Niemczech. 

Współpraca z Sandomierzem należy do priorytetów aktywności mieszkańców Emmendingen. Wyrazem tego 
są nie tylko wymienione wyżej przykładowe akcje, ale też fakt, że jeden z mostów w mieście otrzymał nazwę 
„Most Sandomierski” (Sandomierz-Brücke). Jest to widoczny znak obecności Sandomierza w tym zakątku 
Niemiec. 

Będąca przedmiotem uchwały aleja spacerowa nie posiadała do tej pory nazwy własnej. Nadanie jej miana 
„Aleja Emmendingen” powinno spowodować wzrost zainteresowania sandomierskim miastem partnerskim oraz 
możliwościami, które niesie ze sobą współpraca. Jednocześnie będzie to promocja Sandomierza i jego 
zaangażowania na płaszczyźnie międzynarodowej. 


