
UCHWAŁA NR XXXVII/368/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ulicy, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym uchwałą nr XII/135/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  26 września 
2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 4 poz. 37 z dnia 16 stycznia 2004 r.) symbolem 11 KL 
stanowiącym  teren komunikacji publicznej, a geodezyjnie jako działka nr 126/2 na arkuszu 
mapy 923, o pow. 0,3366 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr BY1I/00057489/9 nadaje się 
nazwę Franciszka Emmonsa.  

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/368/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 maja 2021 r. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/368/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470,471,1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). 

Droga, której nadaje się nazwę, usytuowana jest na nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Inowrocławia. 

Franciszek Emmons urodził się 1 lipca 1909 r. w Jersey City, zmarł 23 stycznia 
1995 r. w Tupadłach i spoczął na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej przy  ul. Matewskiej 
w Inowrocławiu. Jego matka - Prakseda z d. Wendland pochodziła z Szubina i w początkach 
XX w. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyszła za mąż za Franciszka 
Emmonsa. Po jego śmierci wróciła z synem do Szubina, tam też Franciszek ukończył naukę 
w szkole powszechnej, a następnie został uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni. 
Już wtedy objawił swój talent muzyczny, należał do szkolnego chóru i orkiestry symfonicznej 
oraz  dyrygował orkiestrą dętą. Od 1929 r., po ukończeniu seminarium, uczył w szkole 
powszechnej w Koronowie i był  też dyrygentem chóru miejskiego. Powołany do wojska, 
ukończył „podchorążówkę” i do sierpnia 1931 r. służył w 61. pp w Bydgoszczy. 

Po przejściu do rezerwy został nauczycielem kontraktowym w Inowrocławiu 
i Szymborzu, a od września 1932 r. już etatowym nauczycielem w szkole powszechnej 
w Mątwach. Powrócił wtedy do pracy artystycznej, dyrygował chórem inowrocławskiej 
„Szarotki” i szymborskiej „Harmonii”, jesienią 1932 r. powierzono mu również funkcję 
dyrygenta w mątewskim Towarzystwie Śpiewu „Halka”. 

W kampanii wrześniowej w 1939 r. brał udział jako żołnierz inowrocławskiego 59. 
pp,  w czasie walk o Warszawę dowodził oddziałem piechoty, a po kapitulacji osadzony 
został w obozie jenieckim w Braunschweigu, a następnie do wyzwolenia w styczniu 1945 r. 
w Woldenbergu. Po uwolnieniu wrócił do Mątew i dalej uczył w szkole (dzisiejsza Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie). Pracował tam, przez kilka lat także jako 
zastępca kierownika, do przejścia na emeryturę w 1971 r. 

W 1945 r. wznowił też członkostwo w „Halce”, będąc przez kolejne dziesięciolecia 
jednym z jej najbardziej oddanych członków. Funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta 
pełnił w latach 1945-1955, 1961, 1965-1966 i 1968-1979. Za wybitne zasługi dla polskiego 
ruchu śpiewu chóralnego uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim OOP. Przyznano mu 
także odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, posiadał też wiele odznaczeń śpiewaczych, 
w tym najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Złotą Odznakę 
z Laurem. 
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Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządnie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych). 

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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