
           Zarządzenie Nr  1332/2016 
          Prezydenta Miasta Radomia 

                                                           z dnia 5 maja 2016 r. 
 
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu  
do opracowania projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 oraz przeprowadzenia 
konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji 
dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia  
na lata 2014-2023”.  

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst 
Dz. U. z 2016 r. nr 446/ i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r poz. 353 oraz 
uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej Radomia z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia, zarządza się  
co następuje: 
 

§1 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu 
„Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 
2014-2023” 

 
§ 2 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia  
z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomia, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
 
1. Cel i przedmiot konsultacji: 
 
Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii i rekomendacji mieszkańców 
dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023” 
(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia). 
 
Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 
2014 – 2023” – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  
 
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

 
konsultacje potrwają od 14 maja do 4 czerwca 2016 roku w tym:  
 

a) Dyskusja założeń Programu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju  
–  ul. Moniuszki 9 w Radomiu. 

b)  Debata publiczna z udziałem mieszkańców Radomia - 19.05.2016 godz. 16.30, 
Karuzela Smaku, ul. Grodzka 4 w Radomiu. 

c) Warsztaty z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi – 20.05.2016  
godz. 16.30, Karuzela Smaku, ul. Grodzka 4 w Radomiu. 

d) Spacery konsultacyjne po Śródmieściu Radomia z udziałem przewodników PTTK  
i podmiotów, które złożyły propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
do projektu programu będącego przedmiotem konsultacji. 



• 14.05.2016 godz. 11:00  – ul. Żeromskiego 58 (zbiórka). 
• 21.05.2016 godz. 11:00  – Rynek 1 (zbiórka).   

e) 14 maja-4 czerwca 2016 – wyłożenie do wglądu dokumentów będących 
przedmiotem konsultacji w czterech punktach stałych, o których mowa w punkcie 4 
podpunkcie c 

 
3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: 
 

a) ogólnomiejski, uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia, 
b) lokalny, uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
c) środowiskowy, uczestniczyć w nich mogą określone środowiska branżowe: 

� Radomskie Organizacje Pozarządowe, 
� Instytucje Kultury, 
� Instytucje Oświatowe,  
� Właściciele, Zarządcy Nieruchomości, Najemcy Nieruchomości, 
� Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, 
� Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność gospodarczą lub społeczną, 
� Jednostki organizacyjne gminy, 
� Inne organy władzy publicznej. 

 
 

4. Formy przeprowadzenia konsultacji: 
 

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,  
b) w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie 

www.konsultacje.radom.pl,  
c) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag do projektu 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 (załącznik nr 3) 
ankiety konsultacyjnej dotyczącej Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023 (załącznik nr 4) oraz formularza zgłaszania uwag do 
prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2023 (załącznik nr 5) w czterech stałych punktach 
obsługujących konsultacje:  
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, 
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30, 
- Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53, 
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1. 

d) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie jej podczas spotkań 
z mieszkańcami miasta Radomia oraz środowiskami branżowymi. 
 
 

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 
 

a) Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny), 
b) Kancelaria Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu 

Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny). 
c) Prezydent Miasta Radomia – (zakres merytoryczny) organ właściwy do rozpatrzenia 

uwag i wniosków 
 



6. Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji: 
 
wyniki przedmiotowej konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu,  
które zostanie zamieszczone w terminie do 60 dni od zakończenia konsultacji w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta – Referatu Komunikacji Społecznej  

i Promocji Miasta w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

 
 

§3 
 

Niniejsze Zarządzenie publikuje się w:  
 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta – Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji 

Miasta w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

 
 

§4 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się:  
 

a) Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny), 
b) Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu  

(zakres organizacyjny). 
 
 

§5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 


