
Protokół ze spotkania Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO  

z dnia15.05.2019r.dotyczące wniosków do KBO na 2020 rok.  
 

W dniu 15.05.2019 r. o godzinie 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych 

przy ul. 3 Maja 1 i 3w Koninie, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu 

Koordynująco-Monitorującego. W spotkaniu uczestniczyło 5 członków zespołu 

w następującym składzie: Pan Marek Zawidzki, Pani Maria Cybulska, Pan 

Bartosz Jędrzejczak, Pan Rafał Duchniewski, Pani Dorota Skąpska oraz 

zaproszeni goście: Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Spotkanie 

otworzył Przewodniczący Zespołu, Pan Marek Zawidzki, który przywitał 

wszystkich zebranych i przedstawił cel spotkania. Zgodnie z Regulaminem 

„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”-Załącznik do Uchwały Nr 44 Rady 

Miasta Konin z dnia 30 stycznia 2019 roku – rozdział III § 4, pkt 1,zadaniem 

zespołu jest rozdzielenie wniosków na poszczególne wydziały, monitoring 

postępowania z wnioskami w Urzędzie oraz  rozpatrywanie odwołań złożonych 

przez wnioskodawców od negatywnej oceny wniosków. Na spotkaniu  Zespół 

zajął się odwołaniem złożonym Przez Pana J. Koźlarka wniosku pn. „CZYSTE 

POWIETRZE DZIĘKI DRONOWI”. 
Jako pierwszy zabrał głos Pan Mieczysław Torchała – Komendant Straży 

Miejskiej w Koninie. W swojej wypowiedzi wyjaśnił, dlaczego wniosek nie 

uzyskał pozytywnej rekomendacji. W uzasadnieniu negatywnej oceny wniosku 

ujęto następujące argumenty: 

1. Drona można używać tylko od świtu do zmierzchu w sytuacji gdy spalanie 

odpadów najczęściej występuje w godzinach wieczorowo-nocnych. 

2. Urządzenie działa skutecznie tylko podczas bezwietrznej pogody, gdyż 

porywy wiatru uniemożliwiają dokładne określenie pochodzenia pyłów. 

3. Występują ograniczenia prawne użycia materiału dowodowego zebranego  

za pomocą drona. 

Następnie zabrał głos Pan Jarosław Koźlarek, który odniósł się do części 

argumentów dotyczących negatywnej oceny. Pan Jarosław Koźlarek zwrócił 

między innymi uwagę na możliwości techniczne drona związane z 

użytkowaniem go w porze nocnej (wystarczy wyposażyć takie urządzenie w 

dodatkowe oświetlenie). Pan Jarosława Koźlarek zaproponował, że drona można 

będzie wykorzystywać nie tylko do celów związanych z pomiarem czystości 

powietrza ale również będzie mógł on być wykorzystywany podczas imprez 

różnego rodzaju organizowanych przez miasto Konin (pewnego rodzaju sprzęt 

służący  

do monitoringu imprezy).  

Pan Marek Zawidzki – Przewodniczący Zespołu Koordynująco- Monitorującego 

KBO poddał pod głosowanie  członkom Zespołu wniosek Pana Jarosława 

Koźlarka. Głosujący jednogłośnie uznali celowość zadania. Ustalono na koniec 

spotkania , że Straż Miejska w Koninie skontaktuje się z Panem J. Koźlarkiem  

w celu doszczegółowienia wniosku. I po dokonaniu ponownej analizy wniosku 



udzieli rekomendacji. Uzupełniony wniosek ma być przekazany do Centrum 

Organizacji Pozarządowych w celu dalszego procedowania. Zostanie on 

poddany pod głosowanie w ramach KBO 2020.  

 

Na tym spotkanie zakończono. O terminie następnego spotkania członkowie 

Zespołu zostaną poinformowani telefonicznie przez Koordynatora Panią Marię. 

Cybulską.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Maria Cybulska 


