
Wyniki konsultacji społecznych  

dotyczących nadania przez Radę Miejską w Hrubieszowie  

nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie  

i drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa. 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 4 uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 2075) 

w związku z Zarządzeniem Nr 497/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 16 kwietnia 

2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania przez Radę 

Miejską w Hrubieszowie nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi 

krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa, po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych podaje się ich wyniki. 

1. Forma konsultacji: 

a) platforma internetowa – opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Hrubieszów - https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/konsultacje-

spo%C5%82eczne i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów 

- https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=281 ankiety, której wzór 

stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia; 

b) zbieranie opinii w punkcie konsultacyjnym – zgłaszanie opinii na formularzu, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

2. Termin przeprowadzenia konsultacji: 29 kwietnia 2021 r. – 9 maja 2021 r. 

3. Mieszkańcy swoje opinie wyrazili poprzez: 

a) wypełnienie ankiety – w ankiecie on-line odpowiedzi udzieliło 137 osób, z których: 

28 na nazwę ronda wybrało propozycję „Świętego Jana Pawła II” 

16 na nazwę ronda wybrało propozycję „Generała Władysława Sikorskiego”, 

80 na nazwę ronda wybrało propozycję „Praw Kobiet” 

13 wybrało odpowiedź „żadnego z powyższych” 

b)  dostarczenie na adres Urzędu Miasta Hrubieszów w wersji papierowej 

wypełnionego formularza – otrzymano 47 formularzy, wypełnionych i podpisanych 

przez mieszkańców, z których 47 opowiedziało się za nadaniem rondu nazwy 

„Świętego Jana Pawła II” 

 

 

Hrubieszów, dnia 11 maja 2021 r. 

 

Sporządził:       Zatwierdził: 

Naczelnik          

             Wydziału Nieruchomości             Burmistrz Miasta  

          i Planowania Przestrzennego 

 

                   /-/ Marta Szopa          /-/ Marta Majewska 
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