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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  realizacji „Koni ńskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 

 

           

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania uwag i opinii  mieszkańców miasta Konina w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Konina 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.  Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ogłoszone 

zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 124/2018 z dnia 17.10.2018 r. Termin konsultacji ustalono od dnia 23 października do dnia 23 listopada 

2018 r. 

W ramach konsultacji: 

- ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem wyżej wskazanej uchwały zamieszczono na stronie 

internetowej Miasta Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną  na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1, 

62-500 Konin z dopiskiem ,,Konsultacje KBO”  oraz pocztą elektroniczną na adres: maria.cybulska@konin.um.gov.pl używając załączonego formularza 

zgłaszania uwag. Dodatkowo informację o konsultacjach zamieszczono na  profilu www.facebook.com/cop.konin,  

- w dniach 23 października i 23 listopada 2018 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie odbyły się dwa otwarte spotkania 

konsultacyjne, służące omówieniu projektu uchwały. Na spotkaniach obecni  byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego  

w Koninie.  

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego, wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Projekt dokumentu przygotowało Centrum Organizacji Pozarządowych.  

 
W trakcie pierwszego spotkania omówiono metodologię działania Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami i proponowanymi przez UM 

Konin zmianami. Przekazano uczestnikom spotkania prośbę o zapisanie zgłaszanych w czasie dyskusji propozycji, zgodnie z regulaminem konsultacji  

w formularzu zgłaszania uwag i dostarczeniu go na kolejne spotkanie lub do dnia zakończenia konsultacji na adres urzędu. Do dnia zakończenia konsultacji 
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to jest do dnia 23 listopada 2018 roku, wpłynął tylko jeden formularz uwag. W trakcie otwartych spotkań wpłynęły ustne uwagi od osób biorących udział  

w konsultacjach. 

 
STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG ZGŁOSZONYCH W TR AKCIE KONSULTACJI KONI ŃSKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO- Projekt Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 
Lp. Podmiot zgłaszający 

uwagę / opinię 
Część 

dokumentu, 
którego 

dotyczy uwaga 
/ opinia 

Treść proponowanej uwagi / opinii Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko UM Konina 

1. Pani  
Monika Kosińska   
 

Rozdział II 
 

Zaproponowała, żeby składane  wnioski 
zostały poparte dowolną ilością 
podpisów mieszkańców popierających 
wniosek. Osoba składająca wniosek 
miałaby obowiązek zbierania listy 
poparcia pod swoim wnioskiem.  

Spełnić wymogi ustawy, 
mówiące o poparciu wniosku 
przez 0,1% uprawnionych do 
głosowania. 

Propozycja nie  przyjęta. 
Potwierdzenie przez 
wnioskodawcę poparcia 
pomysłu swoim czytelnym 
podpisem pod wnioskiem 
spełnia wymogi ustawowe. 
Dzięki temu nie ogranicza 
się możliwości składania 
wniosków przez osoby 
samotne, nie mające 
doświadczenia w KBO.  

2. Pani 
Monika Kosińska 

Rozdział III 
§ 5 pkt 1d 

 

Przywrócenie podziału na „małe” i 
„duże” zadania. 
 

Duże zadania dają  
możliwość realizacji  jednego 
większego przedsięwzięcia.  
 

Propozycja  przyjęta.  

3. Pan Jarosław Koźlarek 
 
 

Rozdział III 
§ 5 pkt 1d 

 

Propozycja przywrócenia podziału na 
projekty „małe” i „duże” . Zasugerował, 
by każdy okręg wyborczy lub dzielnica 
miały zagwarantowaną pulę pieniędzy 
na realizację projektów. Wprowadzenie 
podziału budżetu KBO na dzielnice lub 
okręgi wyborcze. 

Wskazano podobne 
rozwiązania w miastach 
realizujących BO, gdzie 
istnieje podział na dzielnice 
lub działają rady osiedlowe. 

Propozycja przyjęta dla 
podziału środków. 
Nie przyjęto propozycji 
podziału środków na 
dzielnice lub okręgi.  
W mieście Koninie brak jest 
podziału na dzielnice. 
Podział wynikający z 
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przyjęcia dawnych nazw 
wsi, na terenie których 
znajdują się obecne osiedla 
nie pokrywa się z  dawną 
zabudową. Jest wyłącznie 
umowy. Dodatkowo, 
osiedla nie mają jednakowej 
ilości mieszkańców, istnieją 
duże dysproporcje w 
potencjale wyborczym a co 
za tym idzie – w 
możliwości przegłosowania 
zgłaszanych projektów. 
Stosowany podczas 
wyborów lokalnych czy 
parlamentarnych podział na  
okręgi  nie ma przełożenia 
na utożsamianie się 
mieszkańców osiedli (jako 
wspólnoty interesu) z tymi 
okręgami. 

4. Pan Damian 
Kruczkowski  

Rozdział III § 4 Propozycja poszerzenia Zespołu 
Koordynująco - Monitorującego KBO o 
przedstawicieli mieszkańców/ 
ekspertów. 

Ma to przyczynić się do 
lepszej weryfikacji 
wniosków.  

Propozycja przyjęta.  
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5. Pan Damian 
Kruczkowski 

Załącznik Nr 1 
do regulaminu 

We wniosku nazwa zadania – pisanie 
nazwy drukowanymi literami. W opisie 
skróconym (max. 1000 znaków) i w 
pełnym opisie (max 3500). 

Ma to na celu ujednolicenie 
nazw, które będą 
umieszczane na karcie do 
głosowania. Wymóg 
związany z ilością znaków w 
opisach skróconym i pełnym. 

Propozycja przyjęta.  

6. Pani  
Małgorzata 
Broniszewska  

Inne uwagi Konieczność lepszej polityki 
informacyjnej z mieszkańcami. 

Zmiana dotyczy zapisu w 
wymogach konkursowych 
podczas ogłaszania 
otwartego konkursu ofert na 
Promocję KBO 

Uwaga zostanie 
wykorzystana podczas 
opisania wymogów dla 
zlecenia zadania – promocja 
KBO. Od roku 2019 dodana 
zostanie zakładka na stronie 
KBO o projektach 
niezrealizowanych. Dodane 
do logo Załącznik Nr 4 do 
Regulaminu KBO  – 
informacja o 
wydziale/jednostce jego 
nazwa  oraz kontakt do 
obsługującego dane zadanie 
KBO. Serwis, naprawy itp. 
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Załączniki: 
 
 

1. Listy obecności otwarte spotkania konsultacyjne (23.10.2018 i 23.11.2018). 
2. Protokół z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 23.10.2018 r. 
3. Protokół z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 23.11.2018 r. 
4. Projekt Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 
5. Załączniki do Uchwały Rady Miasta Konina: 

- Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, 
- Załącznik Nr 1 Wniosek do Budżetu Miasta Konina w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, 
- Załącznik Nr 2  Karta analizy wniosku, 
- Załącznik Nr 3 Karta do głosowania, 
- Załącznik Nr 4 Wzór logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 
 

 
 Konin, dnia 17 grudnia 2018 roku. 


