SPRAWOZDANIE
z przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu
zebrania opinii i propozycji dotyczących „Koncepcji podziału funkcjonalnoprzestrzennego części osiedla XV-lecia w rejonie ulic: Warszawskiej, 11 listopada,
Chrobrego i Potoku Północnego”.

W okresie od 14 sierpnia do 27 sierpnia 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne w sprawie zebrania opinii i propozycji mieszkańców dotyczących „Koncepcji podziału
funkcjonalno-przestrzennego części osiedla XV-lecia w rejonie ulic: Warszawskiej, 11
listopada, Chrobrego i Potoku Północnego”.
Ww. konsultacje zostały przeprowadzone Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami / 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.
Zasięg konsultacji miał charakter:
a) ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogli wszyscy mieszkańcy Radomia,
Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres:
konsultacje@umradom.pl,
b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do
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
oraz podczas spotkań z mieszkańcami:
• 18.08.2018r. – okolice ul. Chrobrego 17 (przy przystanku autobusowym
Chrobrego/Sowińskiego), godz. 10:00-12:00
• 21.08.2018r. – okolice ul. Chrobrego 7/9 (przy pawilonach handlowych), godz.
16:00-18:00
Wyniki konsultacji społecznych stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania (wersja opisowa)
oraz załącznik nr 2 (zestawienie odpowiedzi z ankiet). Uwagi pisemnie zgłoszone przez
instytucje i organizacje pozarządowe stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialni byli:
a) Miejska Pracownia Urbanistyczna (zakres merytoryczny)
b) Kancelaria Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

Niniejsze sprawozdanie 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.
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