
UCHWAŁA Nr LXVI/386/2022 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Dęblin, dotyczących 
wyboru nazwy dla nowopowstałego ronda na terenie osiedla Wiślana - Żwica 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały 
Rady Miasta Dęblin nr LXII/374/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Dęblin, Rada Miasta Dęblin uchwala, co 
następuje: 

§ 1  

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Dęblin, celem wyboru 
nazwy ronda dotychczas pozostającego bez miana na terenie osiedla Wiślana - Żwica. 

2. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy miasta Dęblin. 

§ 2  
Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone poprzez podanie tematyki 
podlegającej konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 
Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w jednej z rubryk przy proponowanej nazwie 
znaku „X" i złożeniu oświadczeń o zamieszkaniu na terenie miasta Dęblin. 

§4 
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Dęblin do przeprowadzenia konsultacji w miesiącu 
listopadzie 2022 r. zgodnie z § 8 uchwały Rady Miasta Dęblin nr 1X11/374/2010 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Miasta Dęblin. 

§5 
Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany w terminie 14 dni protokół z wynikami 
konsultacji. 

§ 6  
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób. 

§7 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Dęblin. 

§ 8  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik do uchwały Rady Miasta Dęblin, 
Nr LXVI/386/2022 z dnia 26 października 2022 r. 

KONSULTACJE 

w sprawie wyboru nazwy dla nowopowstałego ronda na terenie osiedla Wiślana - Żwica 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem przedstawionej poniżej nazwy rondu, zlokalizowanego na 
terenie osiedla Wiślana - Żwica (mapka stanowi załącznik graficzny do niniejszej 
konsultacji): 

„Kolejarzy Dęblińskich" 

„Kolejarzy" 

„im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko" 

Proszę zaznaczyć znak „X" w odpowiedniej kratce przy jednej z propozycji nazwy ronda. 

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie miasta Dęblin. 




