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Procedura prowadzenia konsultacji społecznych przez poszczególne wydziały Urzędu 

Miejskiego w Radomiu oraz jednostki budżetowe i organizacyjne Gminy Miasta 

Radomia. 

 
 

§ 1 
 

1. Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację 
mieszkańców z władzami miasta, pomagającym urzeczywistnić idee społeczeństwa 
obywatelskiego oraz uspołeczniającym proces podejmowania ważnych dla miasta 
decyzji. 

 
2. Procedura konsultacji obszarów i zadań realizowanych przez Gminę Miasta Radomia 

dotyczy konsultacji obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa oraz konsultacji 
społecznych określonych na mocy aktu normatywnego władz gminy w sprawach 
ważnych dla mieszkańców Gminy Miasta Radomia. 

 
3. Podstawą prowadzenia konsultacji społecznych w Radomiu jest Uchwała Nr 472/2012  

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia. 

 
 

§ 2 
 

1. Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Radomiu lub jednostki budżetowe  
i organizacyjne Gminy Miasta Radomia, odpowiedzialne za dziedzinę będącą 
przedmiotem konsultacji, składają do  Prezydenta Miasta, za pośrednictwem Dyrektora 
Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych, 
wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zatwierdzony przez właściwego 
Wiceprezydenta Miasta, zawierający w szczególności: 
1) projekt dokumentu będącego przedmiotem konsultacji, 
2) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji, 
3) określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsca ich     

przeprowadzenia, 
4)  wskazanie zasięgu terytorialnego oraz podmiotów uczestniczących  

w konsultacjach, 
5) proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji. 
 

2. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych 
przygotowuje projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych . 

 
3. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych 

organizuje i przeprowadza konsultacje społeczne zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta 
Radomia o przeprowadzeniu konsultacji, wydaną w formie Zarządzenia Prezydenta. 

 



4. Analizę i ocenę zgłoszonych, w ramach konsultacji, propozycji przeprowadza wydział 
merytoryczny lub jednostka budżetowa albo organizacyjna Gminy Miasta Radomia 
odpowiedzialne za obszar będący przedmiotem konsultacji. 

 
5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji sporządza  Wydział Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych przy współpracy z wydziałem merytorycznym 
lub jednostką budżetową albo organizacyjną Gminy Miasta Radomia, które 
przygotowują uzasadnienie do przyjętych lub odrzuconych propozycji. 

 
6. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych 

przekazuje podmiotom biorącym udział w konsultacjach oraz opinii publicznej 
zawiadomienie Prezydenta o wynikach konsultacji, które zamieszcza w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Wydziału Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Konsultacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz na stronie 
internetowej miasta Radomia. 


