ZARZi\DZENIE Nr t55O'VII117
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia 2-2 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych zmian nazw 16dzkich
ulic i placu Zwyci~stwa dokonanych zarz~dzeniami zast~pczymi Wojewody L6dzkiego.
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), § 7 ust. 2, § 9 oraz § 13 ust. 7
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi,!cego zal,!cznik do obwieszczenia Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowi,!cego zal,!cznik do uchwaly Nr LXIV/1357/13
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Zarz'!dzam przeprowadzenie w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia
15 stycznia 2018 r. z mieszkailcami miasta Lodzi konsultacji spolecznych, zwanych dalej
konsultacjami, dotycz,!cych zmian nazw 16dzkich ulic i placu Zwyciystwa dokonanych
zarz,!dzeniami zastypczymi Wojewody L6dzkiego.
2. Przedmiotem konsultacji s,! zmiany nazw 16dzkich ulic i placu Zwyciystwa dokonane
zarz,!dzeniami zastypczymi Wojewody L6dzkiego.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat zmienionych nazw ulic i placu
Zwyciystwa, 0 kt6rych mowa w ust. 1, a takZe zebranie propozycji dotycz'!cych nadania tym
ulicom i placowi innych nazw.
§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi zal,!cznik
Nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie
intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem www.uml.lodz.pl oraz na tablicach ogloszeit
Urzydu Miasta Lodzi, od dnia 22 grudnia 2017 r.
§ 3. Konsultacje zostan,! przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkailcami miasta Lodzi z mozliwosci,! skladania propozycji
i opinii do protokolu, kt6re odbydzie siy w sali kinowej Muzeum Kinematografii w Lodzi,
pI. Zwyciystwa 1 w dniu 4 stycznia 2018 r. w godzinach 1600 - 18 00 ;
2) otwartego spotkania z mieszkailcami miasta Lodzi z mozliwosci,! skladania propozycji
i opinii do protokolu, kt6re odbydzie siy w Duzej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi,
ul. Piotrkowska 104, w dniu 9 stycznia 2018 r. w godzinach 1700 - 19°0;
3) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog,! elektroniczn,!, r6wniez
z wykorzystaniem narzydzia elektronicznego Vox Populi, dostypnego pod adresem
https:llvox.uml.lodz.pl/, na formularzu konsultacyjnym stanowi,!cym zal,!cznik Nr 2
do niniej szego zarz,!dzenia.
§ 4. W okresie od rozpoczycia do zakoitczenia konsultacji czynne bydzie intemetowe
forum dyskusyjne pod adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pI.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § 1, powolujy Miejski
Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:

- Grzegorz Justynski - Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz((du
Miasta Lodzi;
- Ewa Koronowska
Dyrektor Biura Rady Miejskiej
2-6) Czlonkowie:
w Departamencie Prezydenta Urz((du Miasta Lodzi;
- Lukasz Goss - Zast((pca Dyrektora Biura Rzecznika Prasowego
i Nowych Medi6w w Departamencie Prezydenta Urz((du Miasta
Lodzi;
- przedstawiciel Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Medi6w
w Departamencie Prezydenta Urz((du Miasta Lodzi;
- dw6ch przedstawicieli Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz((du
Miasta Lodzi.
2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz,!cego
lub czlonka Zespolu, zast((puj,! ich wskazane przez nich osoby.
1) Przewodnicz,!cy

§ 6. Tryb pracy Zespolu,
zal'!cznik N r 3 do zarz,!dzenia.

0

kt6rym mowa w § 5 ust. 1, okresla regulamin stanowi,!cy

§ 7. Obslug(( organizacyjno-techniczn,! Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz((du Miasta Lodzi.

§ 8. Ustalam wz6r raportu z konsultacji przeprowadzonych na terenie miasta Lodzi
stanowi,!cy zal,!cznik Nr 4 do zarz,!dzenia.
§ 9. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz((du Miasta Lodzi.
§ 10. Nadz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz((du Miasta Lodzi.
§ 11. Zarz,!dzenie podaje si(( do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym
http://bip.uml.1odz.pl/, na stronie intemetowej Urz((du Miasta Lodzi pod adresem
www.uml.1odz.plina tablicach ogloszen Urz((du Miasta Lodzi.
§ 12. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Wiceprezydent Miasta

Za1'lcznik Nr 1
do zarz'ldzenia Nr ¥550NIII17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 22 grudnia 2017 r.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultaeji spoleeznyeh w sprawie zmian nazw
16dzkieh ulie i plaeu Zwyei~stwa dokonanyeh zarz~dzeniami zastttpezymi Wojewody
L6dzkiego.
§ 1. Przedmiotem konsultacji S'l zmiany nazw 16dzkich ulic
dokonane zarz'ldzeniami zastypczymi Wojewody L6dzkiego.

placu Zwyciystwa

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat zmienionych nazw ulic i placu
Zwyciystwa, 0 kt6rych mowa w § 1, a takZe zebranie propozycji dotycz'lcych nadania tym
ulicom i placowi innych nazw.

§ 3. Konsultacje spoleczne prowadzone byd'l w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r.
do dnia 15 stycznia 2018 r. w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi z mozliwosci'l skladania propozycji
i opinii do protokolu, kt6re odbydzie siy w sali kinowej Muzeum Kinematografii
w Lodzi, pI. Zwyciystwa 1 w dniu 4 stycznia 2018 r. w godzinach 1600 - 18 00 ;
2) otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi z mozliwosci'l skladania propozycji
i opinii do protokolu, kt6re odbydzie siy w Duzej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi,
w dniu 9 stycznia 2018 r. w godzinach 1700 - 1900 ;
3) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog'l elektroniczn'l, r6wniez
z wykorzystaniem narzydzia elektronicznego Vox Populi dostypnego pod adresem
https:llvox.uml.lodz.pl/, na formularzu konsultacyjnym, kt6ry dostypny bydzie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem
http://bip.uml.lodz.pl/,
b) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem www.uml.1odz.pl.
c) w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji
Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II piytro,
d) podczas spotkan, 0 kt6rych mowa w punktach 1 i 2.
§ 4. Wypelnione formularze konsultacyjne mozna przekazac:
1) do sekretariatu Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji
Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II piytro;
2) drog'l elektroniczn'l na adres sekretariat.bps@uml.lodz.pl ;
3) drog'l korespondencyjn'l na adres: Urz'ld Miasta Lodzi, Departament Partycypacji
Spolecznej i Kultury, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, ul. Piotrkowska 115,
90-430 L6di.
§ 5. W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne bydzie intemetowe
forum dyskusyjne pod adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.

§ 6. Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zrnian nazw ulic i placu
Zwyciystwa dokonanych zarz,!dzeniarni zastypczymi Wojewody L6dzkiego.
§ 7. Nie byd,! rozpatrywane propozycje i opinie:
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'!tkiem propozycji
i opinii zgloszonych podczas spotkan otwartych oraz za pomoc,! narzydzia
elektronicznego Vox Populi);
2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z dat,! wplywu przed dniem 2 stycznia 2018 r. albo
po dniu 15 stycznia 2018 r.;
3) niepodpisane czyteinie imieniem i nazwiskiem.

Zal,!cznik N r 2
do zarz,!dzenia Nr tS5OIVII/17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Formularz konsultacji spolecznych dotycz~cych zmian nazw 16dzkich ulic i placu
Zwyci~stwa dokonanych zarz~dzeniami zast~pczymi Wojewody L6dzkiego.

1. Czy zgadza si y Pan/Pani z decyzj,! Wojewody L6dzkiego dotycz'!c'! zmienionych od dnia
1 stycznia 2018 r. dotychczasowych nazw ulic/placu (proszy udzieli6 odpowiedzi
w ponizszej tabeli poprzez wstawienie znaku "X" w kolumnie nr 3, 4 alba 6 lub wpisanie
propozycji w kolumnie nr 5):
Nazwa placululicy
do 31 grudnia 2017 r.

Nazwa placululicy
od 1 stycznia 2018 r.

TAK

NIE*

PanaIPani propozycja
nazwy placuJulicy

I

2

3

4

5

pI. Zwyciystwa

pI. Lecha
Kaczyllskiego

ul. D(!browszczak6w

ul. Jacka Bierezina

ul. Hanki Sawickiej

ul. Czeslawa Milosza

ul. Lucjana
Rudnickiego

ul. Karla Dedeciusa

ul. Przodownik6w
Pracy

ul. Romskich Ofiar
Getta L6dzkiego

ul. Michaliny
Tatark6wny Majkowskiej

ul. Anny
Walentynowicz

ul. Rodzeilstwa
Fibak6w

ul. Strajku L6dzkich
Student6w w 1981 r.

ul. Lucjana Szenwalda

ul. Mieczyslawa Hertza

ul. Salomona
Jaszuilskiego

ul. Mieczyslawa
Siewierskiego

ul. Franciszka ProZka

ul. Wojciecha Kilara

ul. Szymona Harnama

ul. Hermana Konstadta

ul. Wincentego
Pstrowskiego

ul. Zbigniewa Herberta

NIE
MAM
ZDANIA
6

Nazwa placuJulicy
do 31 grudnia 2017 r.

Nazwa placuJulicy
od 1 stycznia 2018 r.

TAK

NIE*

PanaiPani propozycja
nazwy placuJulicy

1

2

3

4

5

ul. Leona
Kruczkowskiego

ul. Konspiracyjnego
Wojska Polskiego

ul. Batalionu
Plater6wek

ul. Bulata Okudzawy

ul. Heleny Wolff

ul. Rodzenstwa
Scho1l6w

ul. Stanislawa Dzialka

ul. Jana NowakaJ eziorailskiego

ul. Stanislawa
Standego

ul. Malej Piytnastki

ul. Stanislawa Tybury

ul. Generala Tadeusza
Kutrzeby

ul. Tekli Borowiakowej

ul. Johna Wayne'a

ul. Wiceadmirala
Zdzislawa
Studzinski ego

ul. Gustawa Herlinga Grudzmskiego

ul. Zulii Pacanowskiej

ul. Eliasza Chaima
Majzela

ul. Bronislawa Zapaly

ul. Solidarnosci
Walczllcej

ul. Witolda
Wandurskiego

ul. Leopolda Tyrmanda

ul. Gwardii Ludowej

ul. Kazimierza Dejrnka

ul. Eugeniusza
Ajnenkiela

ul. Iry Aldridge'a

ul. Marii Wedmanowej

ul. Ferdynanda
Ossendowskiego

ul. Maksyma Gorkiego

ul. Andrzeja
Sacharowa

*Jezeli nie, proszy

0

wskazanie Pana/Pani propozycji w kolumnie or 5.

NIE
MAM
ZDANIA
6

2. Inne propozycje i opinie

Data i czytelny podpis

zwi~ane

(imi~

z przedmiotem konsultacji:

i nazwisko) osoby wypelniaj~cej formularz:

Uwaga!
Propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem
i nazwiskiem nie byd~ rozpatrywane.

Panstwa uwagi s~ dla nas bardzo cenne. Dzi~kujemy za zaangazowanie,
oraz udzial w konsultacjach.

poswi~cony

czas

Zah}.cznik N r 3
do zarz,!dzenia Nr ¥S50NII/17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 22grudnia 2017 r.

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji

§ 1. 1. Miejski Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz,!cego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'!cego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodnicz,!cego czlonek Zespolu.
3. Zesp61 podejmuje decyzje w formie uchwaly w glosowaniu jawnym, zwykl,!
wi<rkszosci,! glos6w, w obecnosci co najrnniej polowy jego skladu.
4. W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodnicz'!cego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodnicz'!cego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporz'!dza si<r protok61, kt6ry podpisuje przewodnicz,!cy
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz'!cy posiedzenia
§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczeg61nosci:
1) wsparcie realizatora w przeprowadzaniu konsultacji;
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacj i.
§ 3. Przewodnicz'!cy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 kt6rych mowa
w § 2, przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia.

Zah~cznik Nr

4
do zarz,!dzenia Nr ¥55QVII/17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 22grudnia 2017 r.

Raport z konsultaeji spoleeznyeh dotyez~eyeh zmian nazw 16dzkieh uUe
i plaeu Zwyci~stwa dokonanyeh zarz~dzeniami zast~pezymi Wojewody L6dzkiego.

1. Zestawienie propozyeji i opinii zgloszonyeh w trakcie konsultaeji przez mieszkane6w
Miasta Lodzi, ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do wszystkieh kategorii
zgloszonyeh propozyeji wraz z uzasadnieniem.

2. Protok61 z otwartyeh spotkan z mieszkaneami Miasta Lodzi.

3. Podsumowanie wynik6w konsultaeji.

4. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultaeji.

