Zarządzenie Nr 529/2015
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy
Oskara Lange położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) oraz Uchwały Nr XLII/403/2013 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 4943) zarządzam,
co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest sprawa zmiany nazwy ulicy Oskara Lange
położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 2.1. Konsultacje, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, mają na celu zebranie
opinii od mieszkańców ul. Oskara Lange czy wyrażają wolę zmiany nazwy tej ulicy.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiety
konsultacyjnej mieszkańcom ulicy Oskara Lange.
3. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.1. Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 1 do 14 grudnia 2015 r.
2. W terminie wskazanym w ust. 1 będą przyjmowane wypełnione ankiety konsultacyjne
od mieszkańców ulicy Oskara Lange:
1) w wersji papierowej w poniższych punktach:
a) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. POW 10/16, parter budynku A, punkt informacyjny
w godzinach pracy Urzędu Miasta
b) w Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29
w każdym dniu tygodnia w godz. 8.00-16.00,
2) w wersji elektronicznej w formie:
a) scanu ankiety przesłanego na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl
b) zdjęcia ankiety wysłanej na nr tel. 798 781 403.
§ 4. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, podane
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Miasta (www.tomaszow-maz.eu).
§ 5.1. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji jest Biuro Partnerstwa i Rozwoju - tel. kontaktowy 44 724 23 11 wew. 296.
2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta
w
Tomaszowie Mazowieckim www.tomaszow-maz.eu w zakładce „Partnerstwo
i
Rozwój” oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Partnerstwa i Rozwoju Urzędu
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

