
ZARZĄDZENIE NR  9 /2021
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z  dnia 8 stycznia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu 
strategicznego „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-
2031”.

Na podstawie  art.  5a  ust.  1,  ust  2,  art.  30  ust.  2  pkt  2  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym (t.j.:   Dz.U. z  2020 r.  poz.  713, poz.  1378) oraz § 4 ust  1,  ust.  2 
uchwały  Nr  XXXIV/281/13  Rady  Miejskiej  w  Radomsku  z  dnia  31  stycznia  2013  r.  w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Radomska, zarządzam, co następuje:   

§  1. Ogłaszam  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych,  zwanych  dalej  konsultacjami, 
dotyczących  projektu  dokumentu  „Miejska  Strategia  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych na lata 2021-2031”. 

§  2.  Przedmiotem Konsultacji  jest  przedstawienie  projektu  dokumentu  „Miejska  Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

§ 3. Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców terytorium objętego granicami 
administracyjnymi Miasta Radomska.

§ 4. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem dokumentu oraz zebranie 
opinii  
i uwag mieszkańców Miasta Radomska, zgłoszonych na formularzu konsultacji po uprzednim 
zapoznaniu  się  z  projektem  dokumentu  „Miejska  Strategia  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych na lata 2021-2031”. 

§ 5. Ustalam termin konsultacji na okres od dnia 9 stycznia 2021r. do dnia 25 stycznia 2021r.

§ 6.  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, stanowiące załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszczone będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Radomsko  pod  adresem  www.radomsko.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej 
www.bip.radomsko.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Radomska.

§  7.  Konsultacje  odbędą  się  przy  wykorzystaniu  formularza  konsultacji  stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 8. Projekt dokumentu „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2021-2031” oraz formularz do konsultacji zostaną zamieszczone w formie elektronicznej w 
dniu 8 stycznia 2021r., na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl 
oraz  Biuletynie  Informacji  Publicznych  www.bip.radomsko.pl w  zakładce  „konsultacje 
społeczne”.



§ 9.  Wypełnione formularze Konsultacji,  o których mowa w § 7 niniejszego Zarządzenia, 
można składać od dnia 9 stycznia 2021r. do dnia 25 stycznia 2021r.: 

a) w formie  elektronicznej  na  adres  um@radomsko.pl,  w tytule  wiadomości  podając 
„Konsultacje  społeczne  -  projekt  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych na lata 2021-2031”,

b) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 
Radomsko  z  dopiskiem  „Konsultacje  społeczne  -  projekt  Miejskiej  Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”. 

§  10.  Wyniki  konsultacji  zawierające  zestawienie  zgłoszonych  uwag  i  opinii  wraz  ze 
stanowiskiem Prezydenta Miasta Radomska oraz podaniem uzasadnienia w przypadku ich 
nieuwzględnienia,  zostaną zamieszczone na stronie internetowej  Urzędu Miasta Radomska 
www.radomsko.pl oraz Biuletynie Informacji  Publicznej  www.bip.radomsko.pl w zakładce 
„konsultacje społeczne”, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.  

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.  

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Radomska 

       dr Jarosław Ferenc

mailto:um@radomsko.pl
http://www.radomsko.pl/


Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 9/2021

Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 8 stycznia 2021r.

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Radomska  ogłasza  konsultacje  społeczne  dotyczące  projektu
„Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  dokumentu:  „Miejska  Strategia  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Konsultacje  skierowane  do  pełnoletnich  mieszkańców  terytorium  objętego  granicami 
administracyjnymi  Miasta  Radomska i  mają na celu zebranie opinii  i  uwag mieszkańców 
Miasta  Radomska  dotyczących  projektu  dokumentu   „Miejska   Strategia  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2021-2031”.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu odbywać się będą w okresie od dnia 9 
stycznia   2021r.  do  dnia  25  stycznia  2021r.  Projekt  dokumentu  „Miejska  Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031” oraz formularz do konsultacji 
został zamieszczony w formie elektronicznej w dniu 8 stycznia 2021r., na stronie internetowej 
Urzędu  Miasta  Radomska  www.radomsko.pl oraz  Biuletynie  Informacji  Publicznych 
www.bip.radomsko.pl w zakładce „konsultacje społeczne”.

Wypełnione  formularze  konsultacji  można  składać  od  dnia  9  stycznia  2021r.  do  dnia  25 
stycznia 2021r. 

a) w formie  elektronicznej  na  adres  um@radomsko.pl,  w tytule  wiadomości  podając 
„Konsultacje  społeczne  -  projekt  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych na lata 2021-2031”,

b) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 
Radomsko  z  dopiskiem  „Konsultacje  społeczne  -  projekt  Miejskiej  Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031”. 

 Prezydent Miasta Radomska 

       dr Jarosław Ferenc

mailto:um@radomsko.pl
http://www.bip.radomsko.pl/
http://www.radomsko.pl/


Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 9/2021
Prezydenta Miasta 
Radomska
z dnia 8 stycznia 2021 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  PROJEKTU 
„MIEJSKIEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2031”.

Zgłaszane uwagi i opinie do projektu dokumentu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2031.

L.p. Nr str. dokumentu Określenie części 
tekstu 
dokumentu,  
do  którego 
uwaga się odnosi

Treść uwagi

(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

1

2

3



 Prezydent Miasta Radomska 

       dr Jarosław Ferenc


