
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 17 marca 2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw:  

ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim upamiętniających 

osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój 

totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), uchwały Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej 

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1884), w związku z Zarządzeniem  

Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2017 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara 

Lange i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim upamiętniających osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub 

propagujące taki ustrój w inny sposób zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw:  

ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim upamiętniających osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub 

propagujące taki ustrój w inny sposób w sposób określony w załączniku do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie 

internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2017 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 17 marca 2017 roku 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara Lange  

i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim upamiętniających osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny 

lub propagujące taki ustrój w inny sposób. 

 

Niniejsze konsultacje zorganizowano na podstawie Zarządzenia Nr 1/2017 Prezydenta 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza  

w Tomaszowie Mazowieckim upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty 

symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny 

sposób. 

Do przeprowadzenia niniejszych konsultacji powołany został Zespół  

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara Lange  

i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 9 stycznia 2017 r. do 12 marca 2017 r.,  

w następującej formie: 

1) zbierania propozycji nazw ulic poprzez formularze ankietowe, 

2) weryfikacji propozycji nazw ulic przez Zespół do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza  

w Tomaszowie Mazowieckim, 

3) głosowania nad listą propozycji poprzez formularze ankietowe. 

Formularze konsultacyjne po wypełnieniu można było dostarczyć w wersji papierowej 

w poniższych punktach: 

 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, parter budynku A, punkt 

informacyjny w godzinach pracy Urzędu Miasta, 

 w Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.00-16.00, w soboty i niedziele 13.00-21.00, a od 1 marca 2017 r. w godzinach 8.00-

16.00, 

oraz w wersji elektronicznej w formie: 

 skanu ankiety przesłanego na adres email: wgn@tomaszow-maz.pl, 

 zdjęcia ankiety wysłanej na nr tel. 609-021-340 

W wyniku przeprowadzonego w terminie: 20 luty-12 marca 2017 r. 

ogólnomiejskiego głosowania nad listą propozycji poprzez formularze ankietowe złożono 

2346 ankiet. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 

roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. 

Oskara Lange i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckim, nie były rozpatrywane 

ankiety złożone jako anonimowe. Ponadto nie brano pod uwagę formularzy, na których 

oddano głos na więcej niż jedną propozycję dla poszczególnych ulic, „X” postawiono 

pomiędzy propozycjami, bądź nie oddano żadnego głosu. W związku z powyższym nie 

rozpatrywano 29 formularzy. 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 
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Propozycje nowej nazwy dla ul. Oskara Lange: 

Propozycja nowej nazwy Liczba głosów 

Bogusława 

Drozdowskiego 
617 

Henryka Sienkiewicza 419 

Wandy Panfil 1057 

Lotników Polskich 138 

Żołnierzy Wyklętych 80 

 

Propozycje nowej nazwy dla ul. Teodora Duracza: 

Propozycja nowej nazwy Liczba głosów 

ppor. Tadeusza 

Bartosiaka ps. „Wilk” 
257 

Przyjazna 571 

Wilanowska 652 

Posła Rafała 

Wójcikowskiego 
78 

Szyszkowa 385 

 

 

 


