
 ZARZĄDZENIE NR 1608/2020 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

Z DNIA 14 LIPCA 2020 r.  

w sprawie: ustalenia zasad wydawania materiałów promocyjnych i reklamowych  

Na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 9 Zarządzenia nr 1488/2020 Prezydenta Miasta 
Radomia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, 
ustalam co następuje: 

 

§ 1 

1. Materiały promocyjne i reklamowe miasta pozostające w dyspozycji 
Prezydenta Miasta Radomia wydaje Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji 
Miasta i Turystyki – Referat Promocji Miasta i Turystyki.  
 

2. Materiały promocyjne i reklamowe mogą być wydawane do dystrybucji głównie 
organizatorom projektów objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia oraz takich, które mają szczególne znaczenie dla promocji miasta.  
 

3. Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki nie wydaje 
materiałów promocyjnych i reklamowych w celach komercyjnych.  

 

§ 2 

1. Podmioty ubiegające się o wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych 
powinny złożyć wniosek do Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta  
i Turystyki ul. Żeromskiego 53, pokój 103, lub drogą elektroniczną 
wks@umradom.pl.  
 

2. Z obowiązku składania wniosku o wydanie materiałów promocyjnych  
i reklamowych zwolnione są komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego  
w Radomiu. Wydziały/Biura ubiegające się o materiały promocyjne i reklamowe, 
zobowiązane są do przesłania zapotrzebowania wraz z informacją  
nt. realizowanego przedsięwzięcia drogą elektroniczną na adres 
wks@umradom.pl. 
 

3. Wzór wniosku o wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
 

4. Wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych nastąpi po pozytywnym 
zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, 
Promocji Miasta i Turystyki.  
 



5. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty wpływu.  
 

6. O decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.  
 

7. Materiały promocyjne i reklamowe miasta Radomia wydawane będą 
w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, pokój 103, 
ul. Żeromskiego 53, po uprzednim umówieniu terminu odbioru. 
 

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji 
przedsięwzięcia według Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w ciągu  
30 dni od daty imprezy.  

 
9. Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki nie prowadzi 

wysyłki materiałów promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej. 

 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, 
Promocji Miasta i Turystyki.  

 

§4 

Traci moc Zarządzenie nr 1787/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia  
17 lutego 2009 r.  

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 


