Zarządzenie Nr 3387/2018
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia
w celu zebrania propozycji, uwag i wniosków do projektu dokumentu:
„Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy
świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla
Gminy Miasta Radomia”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia
2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta
Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz na podstawie art.
39 – 43 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 2018 r. poz. 2081) w zw. z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.)
zarządza się co następuje,:
§1
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 propozycji, uwag i wniosków do projektu dokumentu analizy
kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej
autobusów zeroemisyjnych na terenie Gminy Miasta Radomia oraz gmin, które zawarły z Gminą
Miasta Radomia porozumienia międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu
zbiorowego.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje społeczne potrwają od dnia 15 listopada 2018 r. do 06 grudnia 2018 r.
3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:
a) ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.
4. Formy przeprowadzenia konsultacji:
a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji, uwag i wniosków na adres:
konsultacje@umradom.pl,
b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1
c) ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Dział Przewozów
Pasażerskich ul. Moniuszki 5, pok.8.
Uwagi zostaną uwzględnione tylko w tych formularzach, które mają wypełnioną część

dotyczącą informacji o składającym.
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
a) Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (zakres merytoryczny),
b) Kancelaria Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).
6. Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji:
Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie
zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta w Radomiu,
c) na stronie internetowej miasta Radomia
§2
Jednostka organizacyjna wnioskująca o przeprowadzenie konsultacji społecznych przedstawi
Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu, w ciągu 14 dni od daty
publikacji sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych, listę uwag zgłoszonych
przez mieszkańców, które zostaną wzięte pod uwagę przy realizacji zadania poddanego
niniejszym konsultacjom.
§3
Niniejsze Zarządzenie publikuje się w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
b) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta w Radomiu,
c) na stronie internetowej miasta Radomia.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się:
a) Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu (zakres merytoryczny).
b) Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres
organizacyjny).
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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