Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2021
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Kielc

Kielce, dn. 21.12.2021

Raport z konsultacji z mieszkańcami w sprawie
projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych
z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej
w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”
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4.

5.
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Przedmiot konsultacji: projekt dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych
z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów
zeroemisyjnych”.
Termin konsultacji: 26 listopada 2021r. – 20 grudnia 2021r.
Formy konsultacji: Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można było składać
w następujących formach:
• drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres ztm@ztm.kielce.pl
• w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Zarząd Transportu Miejskiego
w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce
• za pomocą formularza zgłaszania uwag na stronie Idea Kielce pod adresem
https://konsultacje.kielce.eu/
• ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego
4, 25-368 Kielce, pok. 301, w godz. 7:00 – 15:00
• za pośrednictwem platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki Zarządu
Transportu Miejskiego w Kielcach: /ZTM_W_KIELCACH/skrzynkaESP)
Działania podjęte w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi
konsultacyjnych: przedmiot konsultacji nie wymagał podejmowania szczególnych działań
w postaci np. spotkań roboczych, badań fokusowych czy badań ankietowych. Ogłoszenie
o prowadzonych konsultacjach zamieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Miasta Kielce, na
stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, w lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kielce oraz w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach.
Konsultacje prowadzone były za pośrednictwem dedykowanego portalu pod adresem
https://konsultacje.kielce.eu/.
Zgłoszone opinie i uwagi mieszkańców oraz sposób ustosunkowania się do zebranych opinii
i uwag: w wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag
Liczba podmiotów biorących udział w konsultacjach: w konsultacjach nie uczestniczył żaden
podmiot
Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Kielce lub jednostka organizacyjna Miasta
odpowiedzialna za merytoryczne przeprowadzenie konsultacji: Zarząd Transportu Miejskiego
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