
ZARZĄDZENIE NR 3930/2022 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

z dnia 03 października 2022 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 3810/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 

16 sierpnia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na 

terenie miasta Radomia w celu opracowania założeń oraz przygotowania 

projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Radomiu 
nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia, zarządza się co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 3810/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 sierpnia 2022 r. 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia 
w celu opracowania założeń oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 
Konsultacje społeczne potrwają od dnia 23.08.2022 r. do 30.11.2022 r.” 
2) §1ust. 4 pkt c i d otrzymują brzmienie: 
c) wyłożenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia – w okresie od 

14.10.2022 r. do 31.10.2022 r. - dokument zostanie udostępniony w: 
a. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19), 
b. Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 
(pok. 104), 
c. Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16. 
d. Strona www.konsultacje.radom.pl 
e. bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne 

d) zbieranie uwag poprzez wypełnienie formularza, (stanowiącego załącznik nr 3 do 
Zarządzenia) i złożenia go w terminie od 14.10.2022 r. do 31.10.2022 r. w: 

- wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl, 
- wersji papierowej w trzech stałych punktach konsultacyjnych: 
a. Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19), 
b. Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 
(pok. 104), 
c. Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16. 
- podczas spotkań z mieszkańcami: 



a. w dniu 15.10.2022 r. w godzinach 12.00 - 14.00 – ul. Żeromskiego 53  
b. w dniu 20.10.2022 r. w godzinach 17.00 - 19.00 – Rynek 15.” 

 
§3 

Niniejsze Zarządzenie publikuje się: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia www.konsultacje.radom.pl. 
 

§4 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, 
Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 


