
Zarządzenie Nr  71 / 2021
Prezydenta Miasta Radomska

z dnia 06 kwietnia 2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3  
oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485) oraz  
uchwałą 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 ( Dz. U. Woj. Łódz. 
z 2013 r. poz. 1292)  zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Zarządzam  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych,  zwanych  dalej  konsultacjami, 

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  Miasta Radomska.

2. Konsultacje skierowane są do interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art.2 ust. 2 ustawy  
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji  Miasta Radomska.

4. Ustalam termin konsultacji  na okres od dnia 13 kwietnia 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r. 
5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1)  Spotkania  otwartego  on-line umożliwiającego  wyrażenie  do  protokołu  uwag,  opinii 
i propozycji.
2) Spotkania on -line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku 

umożliwiającego wyrażenie do protokołu uwag, opinii i propozycji.
3) Zbieranie  uwag  ustnych  do  protokołu w  Punkcie  Obsługi  Interesanta  Urzędu  Miasta 

Radomska oraz telefonicznie.
4) Zbieranie  uwag  w postaci  elektronicznej  lub  papierowej  z  wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego.
6. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji  sporządzona zostanie informacja podsumowująca 

ich  przebieg,  zawierająca  wykaz  zgłoszonych  uwag wraz  z  ustosunkowaniem się  do nich.  
Informacja  zamieszczona  zostanie  w  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta 
Radomska  https://bip.radomsko.pl/  w  zakładce  Komunikaty  i  ogłoszenia  oraz  na  stronie 
internetowej  https://radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/
rewitalizacja  .

§ 2
Informacje szczegółowe dotyczące przeprowadzenia konsultacji  zawiera obwieszczenie stanowiące 
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Radomska

      dr Jarosław Ferenc

 


