
Konsultacje lokalne dla mieszkańców Osiedla 9 Maja  

 1 – 16 sierpnia 2017 r.  

 
 

FORMULARZ KONSULTACYJNY  

W SPRAWIE ZMIANY NAZWY „OSIEDLE 9 MAJA” 

 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania  

 

…………………………………………………………………………. 

 
 

 

Proponuję zmienić obowiązującą nazwę Osiedla 9 Maja na
1
:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Uzasadnienie (opcjonalnie):  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 

 

……………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 
 

Zasady konsultacji lokalnych w sprawie nazwy „Osiedle 9 Maja”:  

1. Konsultacje lokalne dla mieszkańców Osiedla 9 Maja odbywają się w procedurze uproszczonej zgodnie z § 8 

uchwały Nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Konsultacji Społecznych.  

2. Konsultacje przeprowadzane są w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w dniach  

od 1 sierpnia do dnia 16 sierpnia 2017 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka 

J. Piłsudskiego 5, parter) lub wysłanie pocztą na adres Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka  

J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka) lub wysłanie zeskanowanego formularza pocztą elektroniczną  

na adres: sekretariat@miastorawa.pl.  

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział. 

4. W konsultacjach  nie będą rozpatrywane propozycje, uwagi i opinie: 

 zgłoszone na formularzu wypełnionym anonimowo (brak danych osobowych), nieopatrzonym czytelnym 

popisem składającego,  

 przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, 

 złożone na formularzu konsultacji społecznych z datą wpływu przed dniem 1 sierpnia 2017r. albo po dniu 

16 sierpnia 2017 r. 

                                                           
1
 Po konsultacjach ze służbami Wojewody Łódzkiego uzyskaliśmy informację, że akceptowane byłoby również 

rozwiązanie zmiany nazwy osiedla na: „Osiedle 9 Maja” z uzasadnieniem: upamiętnienie "Dnia Unii 

Europejskiej", na pamiątkę ogłoszenia tzw. "Planu Schumana" w dniu 9 maja 1950 r., który był podstawą  

do powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, protoplasty Unii Europejskiej. Schuman uważał, że 

powojenny pokój i dobrobyt narodów Europy powinny być budowane wyłącznie jako dobro wspólne, 

zintegrowany postęp i rozwój. Zdawał sobie sprawę, iż pomyślność Europy wiąże się z pomyślnością 

tworzących ją narodów i państw.  

mailto:sekretariat@miastorawa.pl

