
 
 

ZARZĄDZENIE NR  3879/2013  
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia  14  czerwca 2013 r. 
 
w sprawie:   przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta  

Radomia w celu zebrania opinii w przedmiocie wprowadzenia  
w Radomiu karty „Rodzina plus” 

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /jedn. 
tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz uchwały nr  472/2013 Rady 
Miasta Radomia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia, zarządza się co następuje: 
 

§1 
 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia  
z inicjatywy Mieszkańców Miasta Radomia, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 
1)  Przedmiot konsultacji: 

 -  wprowadzenie w Radomiu Karty „Rodzina plus”  
 

2) Cel i przedmiot konsultacji: 
 

- zebranie opinii i uwag w przedmiocie wsparcia rodzin wielodzietnych  
  w Radomiu. 
 
 

3) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich 
przeprowadzenia: 
- od  1.09  do 30.09. 2013 roku 

       
4) Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: 

 

- konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą  
  wszyscy mieszkańcy Radomia. 
 
 

5) Formy przeprowadzenia konsultacji 
 

- nadsyłanie uwag i wniosków w formie elektronicznej  na adres:  
  konsultacje@umradom.pl 
- wypełnienie ankiety w formie elektronicznej i przesłanie jej na adres 
  konsultacje@umradom.pl , bądź w formie papierowej w czterech stałych 
  punktach obsługujących konsultacje: Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,   
  Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,  Centrum Konsultacji  
  Społecznych pok. 104  ul. Żeromskiego 53, Centrum Organizacji  
  Pozarządowych ul. Struga 1 
   

   
 



6) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie 
konsultacji: 
 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  (organizacyjnie)  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu 
(merytorycznie) 
  
 

7) Termin i forma przekazania Mieszkańcom informacji o wynikach 
konsultacji: 
 

sprawozdanie z konsultacji, zamieszczone zostanie w terminie do 30 dni od 
zakończenia konsultacji w: 
 

a)    Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b)    na tablicy ogłoszeń Wydziału Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, 

c)   na stronie internetowej miasta Radomia, 
 

§2 
 

Niniejsze Zarządzenie publikuje się w:  
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,  
b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
c) na stronie internetowej miasta Radomia, 
 

§3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się: 

1. Dyrektorowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu,(organizacyjnie)  

2. Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
      w Radomiu (merytorycznie) 

 
 
 

§4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§5 
 
Załączniki: Ankieta dotycząca wprowadzenia Karty „Rodzina plus” . 
 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Andrzej Kosztowniak 


