
Zarządzenie nr 77/2015 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 7 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Radomia konsultacji społecznych 

dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2016. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /jedn. 

tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 / oraz uchwały nr 672/2014 Rady Miejskiej Radomia z dnia 

27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na 

terenie Miasta Radomia, Prezydent Miasta zarządza co następuje: 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia 

z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomia, zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

§ 2 

1. Przedmiotem konsultacji będzie część budżetu miasta Radomia, zwana dalej Budżetem 

Obywatelskim w części wyrażającej się kwotą 4 800 000 zł, w rozbiciu po 800 000 zł 

(słownie: osiemset tysięcy złotych) na projekty każdego z pięciu obszarów i 800 000zł 

(słownie: osiemset tysięcy złotych) na projekty ogólnomiejskie. Wykaz granic obszarów 

stanowi Załącznik Nr 8. 

2. Szczegółowe zasady konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 określa 

Załącznik Nr 1. 

3. Konsultacje polegać będą na: 

a) złożeniu przez mieszkańców Radomia propozycji ujęcia w budżecie projektów na 

„Formularzu zgłaszania projektów” stanowiącym Załącznik Nr 2. 

b) dokonaniu przez mieszkańców Radomia wyboru projektów złożonych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na 2016 rok i zweryfikowanych uprzednio przez merytoryczne wydziały 

urzędu, jednostki miejskie i Zespół Opiniujący, poprzez oddanie głosu na „Karcie do 

głosowania” stanowiącej Załącznik Nr 3. 

4. Ustala się, że konsultacje w formach określonych w ust. 3 mogą być poprzedzone 

spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami Radomia. 

§ 3 

1. Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy 

mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 16 rok życia. 



2. Celem konsultacji jest budowanie świadomości obywatelskiej Radomian oraz 

podejmowanie przez nich decyzji o wyborze projektów do możliwej realizacji w ramach 

budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016r. 

§ 4 

Potwierdzenie danych umożliwiających oddanie głosu na dany projekt, o którym mowa w §3 

następuje na „Karcie osób głosujących” - Załącznik nr 6 i za „Zgodą opiekuna ustawowego na 

przetwarzanie danych dziecka/podopiecznego” - Załącznik Nr 7. 

§ 5 

Powołuje się Zespół Opiniujący w skład którego wchodzą: 

1) Prezydent Miasta, 

2) Zastępca Prezydenta nadzorujący inwestycje miejskie, 

3) Skarbnik Miasta, 

4) Dyrektor Wydziału Inwestycji, 

5) Przewodniczący Rady Miejskiej, 

6) Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej, 

7) Przewodniczący Klubów Rady Miejskiej, 

8) Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

9) Przedstawiciel Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. 

§ 6 

„Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego” ujęty jest w Załączniku nr 4. 

 

§ 7 

„Regulamin organizacji „Mobilnych Punktów Głosowania” przez Kancelarię Prezydenta Referat 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu” stanowi Załącznik nr 9. 

„Formularz zgłoszenia na organizację „Mobilnego Punktu Głosowania”” stanowi Załącznik 

nr 10.  

 

§ 8 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta przy współudziale 

wyszczególnionych w Załączniku nr 5 wydziałów, biur i jednostek miejskich. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 


