Zarządzenie Nr 227/2021
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu Miasta
Radomska na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska

Na podstawie art. 5a ust. 1, art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz uchwały 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. Urz. Woj. Łódzkiego z
2013 r. poz. 1292), zarządza się , co następuje:
§1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących
projektu budżetu Miasta Radomska na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Radomska.
§2. Przedmiotem konsultacji jest przedstawiony projekt budżetu Miasta Radomska na 2022 rok i
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska.
§3. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektami dokumentów oraz zebranie opinii
i uwag mieszkańców Radomska , zgłoszonych na formularzu konsultacji po uprzednim zapoznaniu się
z projektami obu dokumentów.
§4. Ustalam termin konsultacji na okres od 17 listopada 2021 roku do 3 grudnia 2021 roku.
§5.1. Projekt budżetu Miasta Radomska na 2022 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Radomska oraz formularz konsultacji są zamieszczone w formie elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl /BIP/  Tablica ogłoszeń Konsultacje
społeczne Rok 2022 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.
2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§6. Wypełnione formularze konsultacji można składać od dnia 17 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021
roku w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na
adres : Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 , 97-500 Radomsko .
§7. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem
Prezydenta Miasta Radomska oraz z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl /BIP/ 
Tablica ogłoszeń  Konsultacje społeczne  Rok 2022 w ciągu 14 dniu od dnia zakończenia
konsultacji.
§8. Konsultacje skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Miasta Radomska.
§9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radomska.
§10. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko.
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Radomska
dr Jarosław Ferenc

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 227/2021
Prezydenta Miasta Radomska
Z dnia 17 listopada 2021r.

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU BUDŻETU MIASTA RADOMSKA NA ROK 2022
I PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADOMSKA
LP

ZAPIS W PROJEKCIE DOKUMENTU
(WRAZ Z NUMEREM STRONY)

SUGEROWANA ZMIANA
(KONKTRETNA TREŚĆ ZAPISU)

UZASADNIENIE

Poszczególne pola mogą być dowolnie dodawane i rozszerzane.
Uwaga: propozycje i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie, mając na uwadze §3 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/281/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1292), w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Radomska,
oświadczam iż jestem osobą pełnoletnią i jestem mieszkańcem Miasta Radomska.
Czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz:

……………………………………………………………………

