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Konsultacje społeczne „Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w 

obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który stanowi etap II 

opracowania: „Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez 

rewitalizację obszarów zdegradowanych” realizowanego w ramach projektu: „Strategia 

rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)" obyły się w czterech 

miastach Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.   

Konsultacje społeczne odbyły się w następujących dniach:  

 w Radomiu w dniu 14 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w sali konferencyjnej, 

 w Skaryszewie w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 11.00  w Sali nr 19, w Urzędzie Miasta 

i Gminy Skaryszew, 

 w Iłży w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Iłży, 

 w Pionkach w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w Centrum Aktywności Lokalnej 

przy ulicy Zakładowej 5. 

Na konsultacjach w Radomiu obecny był przedstawiciel Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej.  Natomiast na spotkanie w Skaryszewie przybyły dwie przedstawicielki Rady 

Miejskiej w Skaryszewie. Na konsultacjach w Iłży oraz Pionkach obecni byli przedstawiciele 

władzy lokalnej, Rady Miejskiej, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

mieszkańcy miast oraz Doradca Burmistrza Miasta Pionki. 

Celem wszystkich spotkań było przedstawienie „Zintegrowanego programu inwestycji 

i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”. Dokument ten został przedstawiony uczestnikom konsultacji w formie 

prezentacji multimedialnej, która została zamieszczona w drugiej części niniejszego 

opracowania. Podczas spotkań przedstawiono wyznaczone obszary zdegradowane w miastach 

ROF oraz metodologię wyznaczania tych obszarów. W dalszej części konsultacji omówione 

zostały najważniejsze założenia Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy 
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w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego głównym 

celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów zdegradowanych. Konsultacje miały także na 

celu zebranie opinii i propozycji dotyczących obszaru społeczno – gospodarczego i perspektyw 

rozwoju w najbliższej przyszłości z takich dziedzin jak: kultura, sport, turystyka i rekreacja, 

zdrowie, edukacja, gospodarka, pomoc społeczna i bezrobocie, komunikacja publiczna, 

ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo, w ramach zdefiniowania miejskiego Radomskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Podczas konsultacji uczestnicy mieli możliwość wniesienia uwag i komentarzy do 

opracowanego dokumentu. Na spotkaniu w Pionkach Doradca Burmistrza Miasta, Pani dr Ewa 

Markowska-Bzducha przedstawiła zaproponowane przez gminę inwestycje rewitalizacyjne. 

Ponadto przewodniczący Rady Miasta, Pan Zbigniew Belowski zaprezentował autorski projekt 

pn. „PRO Art Project”.  

Podczas konsultacji w Radomiu zarekomendowano wprowadzenie następujących 

zmian: 

 Należy zmienić hasło: „Nowe - Stare, wchłania teraźniejszość”, które jest 

zasadniczym przesłaniem programu, w opinii obecnych na spotkaniach osób 

jego zrozumienie wymaga refleksji. Według uczestników należy unikać 

hasłowości na rzecz wyjaśnienia i opisu. 

 Konieczność zaplanowania działań zespołu mentorskiego oraz sposobu ich 

współpracy. W tym zakresie priorytetem jest szukanie mentorów wśród 

przedstawicieli społeczności lokalnych, gdyż w opinii mieszkańców osoby 

z zewnątrz mogą mieć trudności z porozumiewaniem z mieszkańcami. 

Wskazano także na problem związany z potrzebą zakwaterowania tych osób. 

 Plan działań przedstawiony w II etapie według uczestników konsultacji 

powinien być oparty na organizacjach pozarządowych i wolontariacie. 

 

Dokument pn. „Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach 

rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” został wyłożony do publicznego 

wglądu w dniach od 03 lipca 2015 r. do 23 lipca 2015 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 53, IV piętro, sala konferencyjna oraz na 
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stronach internetowych: http://rof.mpu.radom.pl/ oraz http://bip.radom.pl/ (obwieszczenie 

Prezydenta Miasta Radomia stanowi załącznik 1 do Raportu z konsultacji społecznych 

„Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”). Uwagi do dokumentu mogły być wnoszone 

w następujący sposób: 

 pisemnie do Prezydenta Miasta Radomia za pośrednictwem Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Radomiu, 

 ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, 

 za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: rof@mpu.radom.pl. 

Prośba o umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

i stronach internetowych na temat wyłożenia do publicznego wglądu „Zintegrowanego 

programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego 

Obszaru Funkcjonalnego” została wysłana do: 

 

1. Starostwa Powiatowego w Radomiu  

2. Gminy Gózd 

3. Gminy Jastrzębia 

4. Gminy Jedlińsk 

5. Gminy Jedlnia-Letnisko 

6. Gminy Kowala 

7. Gminy Pionki 

8. Gminy Przytyk 

9. Miasta i Gminy Skaryszew 

10. Gminy Wierzbica 

11. Gminy Wolanów 

12. Gminy Zakrzew 

13. Gminy Orońsko 

14. Gminy Miasta Radom 

15. Gminy Miasta Pionki 

16. Gminy Miasta i Gminy Iłża 

http://bip.radom.pl/
mailto:rof@mpu.radom.pl
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W dniu 3 lipca 2015 r. w Gazecie Wyborczej zamieszczono informację o wyłożeniu dokumentu 

do publiczne wglądu,  którego treść jest tożsama z obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu dokumentu strategicznego pn.: „Zintegrowany program inwestycji i rozwoju 

miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”.  

W wyznaczonym, 21-dniowym terminie, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do 

przedmiotowego dokumentu.   
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Załącznik nr 1  

 

Radom, dnia 01.07.2015 r.  

 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego 

pn. „Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach 

rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

 

 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. 

„Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 03 lipca 2015 r. do 23 

lipca 2015 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 

IV piętro, sala konferencyjna, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

15.00 oraz na stronach internetowych: http://rof.mpu.radom.pl/ oraz http://bip.radom.pl/. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 

14 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. 

Żeromskiego 53, IV piętro, sala konferencyjna. 

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. „Zintegrowany program inwestycji i rozwoju 

miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” mogą być 

wnoszone:  

 w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Radomia za pośrednictwem Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, 
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 ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: 

rof@mpu.radom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 

w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2015 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.  

Uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  

 

  

Prezydent Miasta Radomia  
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