
Zarządzenie nr  295/2015 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 77/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 

7 stycznia 2015 r. 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 z późn. zmianami/ 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 

W Zarządzeniu 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 załącznik nr 4 Harmonogram 

Konsultacji otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego 2016r. 

 

Od 14 stycznia do 13 lutego 2015 

• Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2016. 

• Spotkania Prezydenta z Mieszkańcami. Akcja informacyjna dotycząca konsultacji 

społecznych oraz harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2016 r. 

od 20 stycznia do 22 maja 2015 

• Weryfikacja zgłoszonych projektów przez merytoryczne wydziały i jednostki. 

od 09 marca do 27 maja 2015 

• Weryfikacja i ostateczna akceptacja projektów przez Zespół Opiniujący. 

do 29 maja 2015 

• Podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów 

poddanych pod głosowanie oraz projektów nie podlegających głosowaniu.  

• Podanie do wiadomości zasad głosowania oraz miejsc, w których się ono odbędzie. 

Od 29 maja do 9 czerwca 2015 

• Spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych pod głosowania. 

• Spotkania grup lokalnych odnośnie idei Budżetu Obywatelskiego 



• Spotkania/warsztaty promocji projektów. 

od 10 czerwca do 10 sierpnia 2015 

• Głosowanie w wyznaczonych miejscach oraz Mobilnych Punktach Głosowania. 

• Głosowanie na stronie www.konsultacje.radom.pl  

od 11 sierpnia do 10 września 2015 

• Przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników głosowania. 

od 11 września do 15 listopada 2015 

• Spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji w celu 

doprecyzowania warunków realizacji projektu. 

• Prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu 

miasta na rok 2016. 

do 15 listopada 2015 

• Ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu miasta Radomia.” 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 77/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 stycznia 

2015 r. sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Radomia konsultacji społecznych 

dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2016 pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 


