
Projekt 
 
z dnia  15 listopada 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej Nr 74  na skrzyżowaniu z ul. Łany 
w Hrubieszowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadaje się rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Hrubieszów, w ciągu drogi 
krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa na skrzyżowaniu z ul. Łany, uwidocznionemu 
na załączniku do niniejszej uchwały, nazwę „Rondo im. Wincentego Piątaka”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Rondo im. Wincentego Piątaka

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy 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 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), a także 
wznoszenia pomników. 

 Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 27 października 
2021 r. dla ronda położonego w ciągu drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa 
położonego na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie z drogą krajową zaproponowano nazwę „Rondo im. 
Wincentego Piątaka”. 

 
Wincenty Piątak s. Józefa i Julii, urodził się 18 lipca 1925 r. w Hrubieszowie. 

Po uzyskaniu „małej matury” w 1945 r. w ramach akcji przesiedleńczej wyjechał do Gdańska. 

W 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości Liceum Przemysłu Gospodarczego, w roku 1948 ukończył 
egzaminem dojrzałości Liceum Pedagogiczne, co dawało uprawnienia do nauczania w szkołach powszechnych 
oraz do studiów w szkołach wyższych. 

W 1950 roku powrócił do Hrubieszowa. 

Miłość do rodzinnego miasta i wrodzona skromność zaowocowały działaniami powodującymi zmiany 
w historii Hrubieszowa. 

W 1951 roku podjął pracę w Polskich Zakładach Zbożowych w Delegaturze Powiatowej w Hrubieszowie. 
W kwietniu 1952 roku przyjął obowiązki kierownika Państwowego Domu Dziecka w Turkowicach zaś z dniem 
1 maja 1953 roku został jego sekretarzem administracyjnym. 

W latach 1954-1968 zajmował różne stanowiska w Wydziale Oświaty i Kultury w Hrubieszowie: inspektora 
do spraw kadrowych, kierownika kancelarii, zastępcy inspektora szkolnego do spraw kultury. 

Wincenty Piątak był inicjatorem utworzenia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, stowarzyszenia 
o charakterze kulturalnym, którego siedzibą był Hrubieszów a teren działania obejmował powiat hrubieszowski 
oraz jego długoletnim prezesem. Związany był z nim najpierw jako sekretarz, w latach 1967-1984 jako 
przewodniczący Zarządu Towarzystwa. W 1984 roku Wincentemu Piątakowi nadano godność dożywotniego 
Honorowego Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w roku 1961 rozpoczęło wydawanie Biuletynu TRH, którego 
Wincenty Piątak był głównym redaktorem. Redagował Biuletyn aż przez 30 lat. 

Wincenty Piątak jest autorem popularnego przewodnika "Hrubieszów i okolice" oraz współautorem 
wydawnictwa "Poczta Polska 1944-1945". Należy wspomnieć o tym, że był on projektantem wielu stempli 
pocztowych wydawanych przez Ministerstwo Łączności, które były stosowane w Hrubieszowie. 
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Z inicjatywy Wincentego Piątaka wybudowano w centrum Hrubieszowa pomnik Bolesława Prusa, 
odrestaurowano też pomnik na grobie powstańców z 1863 roku w Mołożowie, kopiec Kościuszki w Uchańce 
koło Dubienki oraz pomnik w Małkowie. 

Dzięki staraniom Wincentego Piątaka do Dworu Du Chateau przeniesiono siedzibę Muzeum Ziemi 
Hrubieszowskiej oraz siedzibę TRH. 

Za swoją działalność Wincenty Piątak otrzymywał dziesiątki nagród, dyplomów, wyróżnień i odznaczeń. 
Z najważniejszych należy wymienić: Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego (1968), Odznakę 
Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Srebrny Krzyż Zasługi (1970), Złoty Krzyż Zasługi (1974), medal 
„Zasłużonym Hrubieszowszczyźnie” (1968), złoty medal „Zasłużonym dla powiatu hrubieszowskiego” (1975), 
Medal „Za wybitny wkład w rozwój publikacji filatelistycznych” (1975), Medal „XXV-lecia Polskiego 
Związku Filatelistów”, Nagroda Ministra Oświaty I stopnia (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1981), Medal imienia Bernarda Moranda z numerem 2 (1985), Nagrodę i Medal imienia Zygmunta 
Klukowskiego. 

(Źródło: http://www.wincentypiatak.ugu.pl/) 

 

 
Nadanie rondu nazwy będzie upamiętnieniem Wincentego Piątaka oraz uhonorowaniem pracy 

i zaangażowania na rzecz społeczności miasta Hrubieszowa, wobec czego podjęcie niniejszej uchwały należy 
uznać za uzasadnione. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): MARTA SZOPA – Naczelnik 

Wydziału Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego 
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Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami 
wydziałów lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

nie dotyczy   

Zatwierdzono przez Burmistrza: PAWEŁ WOJCIECHOWSKI 
Zastępca Burmistrza 
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