
Zarządzenie nr 4291/2013 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 26 września 2013 r. 

 
w sprawie:   przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zebrania opinii  
                              i propozycji dotyczących projektu pn.: „Program ochrony         
                              środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016  
                              z uwzględnieniem lat 2017 – 2020” wraz z „Prognozą   
                              oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony    
                              środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016  
                             z uwzględnieniem lat 2017 – 2020”. 
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst 
Dz. U. z 2013 r. nr 594 poz. 1591 z późn. zm./ 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 /jedn. tekst Dz. U.  
nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm. 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 
 

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 opinii i propozycji dotyczących projektu pn.: „Program 
ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat  
2017 – 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu 
ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 
2017 – 2020”. 

 
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

konsultacje potrwają  od  07.10.2013 r. do 29.10.2013 r.  
 
3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: 

konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy 
Mieszkańcy Radomia. 

 
4. Formy przeprowadzenia konsultacji: 

− nadsyłanie uwag drogą elektroniczną na adres: konsultacje@umradom.pl bądź  
     w formie papierowej na adres: Wydział Współpracy z Organizacjami    
  Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych 26-600 Radom, ul. S. Żeromskiego  
  53 ( pok. 104), 
− ustnie do protokołu - osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu  
            w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( III p. pok. 314). 

 
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

− Wydział  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji 
 Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny), 
− Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( zakres merytoryczny). 



 
6. Termin i forma przekazania Mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji: 
 

wyniki przedmiotowej konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które 
zostanie zamieszczone w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji w : 

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 

 
§2 

 
  Niniejsze Zarządzenie publikuje się w:  

a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia. 
 

 
§3 

 
Obwieszczenie dotyczące projektu pn.: „Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na 
lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na 
środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 
z uwzględnieniem lat 2017 – 2020” publikuje się w lokalnym dzienniku. 
 

§4 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się:  
1. Dyrektorowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji   
      Społecznych ( zakres organizacyjny), 
2. Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (zakres merytoryczny). 

 
§5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Andrzej Kosztowniak 
 
 

 
 
 

Załącznik:                   Projekt:       „Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 –  2016  
                                                          z uwzględnieniem lat 2017 – 2020”. 
 

Projekt: „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu   
                      ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016  
                      z uwzględnieniem lat 2017 – 2020”. 


