
UCHWAŁA NR XVI/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala 
co następuje: 

§ 1. 
Rondu położonemu w miejscowości Oględów, oznaczonemu w ewidencji gruntów 
numerami: 162/76, 162/79, 219/2 i 659/2 nadaje się nazwę - "Rondo im. ppłk. Mieczysława 
Baczkowskiego". 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 roku poz. 1309, 1571, 1696
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Uzasadnienie do Uchwały Nr xvi/134/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 października 2019 r.

Do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynął wniosek Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego i wniosek pana Jerzego Więckowskiego - pułkownika Wojska Polskiego 
w stanie spoczynku z propozycją nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości 
Oględów przy drodze numer 765 - "Rondo im. ppłk. Mieczysława Baczkowskiego". 
Podpułkownik Mieczysław Baczkowski (1898-1973) - legionista, od 1926 r. zawodowy 
oficer w staszowskim I batalionie 2 Pułku Piechoty Legionów, dowódca batalionu Korpusu 
Ochrony Pogranicza "Troki" w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po wybuchu II wojny 
światowej we wrześniu 1939 dowódca batalionu KOP "Budsław". Po agresji ZSRR na 
Polskę 17 września 1939 roku został internowany na Litwie. Po odzyskaniu wolności 
wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i w stopniu majora pełnił stanowisko dowódcy 
17 Pułku Piechoty. W bitwie pod Monte Cassino dowodził 17 batalionem 5 Kresowej 
Dywizji Piechoty z powodzeniem szturmując wzgórza San Angelo. Od grudnia 
1944 zastępca dowódcy 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty. Do Staszowa powrócił 
w 1947 roku. Prowadził ożywioną działalność społeczną. Był radnym Miejskiej Rady 
Narodowej, ławnikiem miejscowego sądu oraz członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Staszowie. W 1962 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Krakowa, tam zmarł i został 
pochowany w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Był 
odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari, Krzyżem Niepodległości i pięciokrotnie Krzyżem Walecznych. Ppłk. Mieczysław 
Baczkowski swoim oddaniem dla Ojczyzny i naszego miasta zasłużył na wieczną pamięć. 
Nawiązując do minionej we wrześniu bieżącego roku przypadającej 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, należy uczcić pamięć bohaterów walczących o wolność i niepodległość 
Polski, nazywając ich imieniem obiekty publiczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 
506 z późn. zm.) 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 roku o drogach publicznych. 
Nawiązując do powyższego zasadnym jest nadanie dla nowo powstałego ronda nazwy 
"Rondo im. ppłk. Mieczysława Baczkowskiego". 
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