Protokół ze spotkania Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO
z dnia 4.07.2019 roku dotyczący wniosków do KBO na 2020 rok.
W dniu 4.07.2019 r. o godzinie 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie, odbyło się siódme spotkanie Zespołu
Koordynująco-Monitorującego. W spotkaniu uczestniczyło 6 członków zespołu
w następującym składzie: Pan Marek Zawidzki, Pani Maria Cybulska, Pan
Bartosz Jędrzejczak, Pan Rafał Duchniewski, Pani Monika Kosińska, 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 od negatywnej oceny wniosku, pod nazwą: „KONIN
NA ZIELONO-KWIATOWO”, który wpłynął dnia 28.06.2019 roku przez Pana
Jakuba Piaseckiego.
Jako pierwszy przedstawił swoją opinię kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Pan Rafał Oblizajek, który wyjaśnił dlaczego wniosek został
zaopiniowany negatywnie. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 lit. b oraz art.7 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2018 r., poz.2067 z póź. zm), wskazany we wniosku teren lokalizacji, tj. Plac
Wolności, Plac zamkowy i środkowa część Bulwaru Nadwarciańskiego (zgodnie
z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
z dnia 3 czerwca 2019 roku), zlokalizowane są w strefie „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego Konina, wpisanego do
rejestru zabytków pod numerem A – 56/558 decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 23 lutego 1956 r., który z uwagi na
posiadane historyczne wartości przestrzenno-architektoniczne podlega ochronie
prawnej w oparciu o w/w ustawę. Natomiast wschodnia i zachodnia część
Bulwaru Nadwarciańskiego oraz Most Toruński zlokalizowane są w strefie „B”
ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego Konina
i podlegają ochronie prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b (układ
urbanistyczny) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Swoją opinię wyraził także dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Pan Grzegorz Pająk,
który podkreślał, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, nie
powinny być wieszane na obiektach mostowych dekoracje czy reklamy, nie
stanowiące elementu plastycznego obiektu lub wyposażenia.

Pan Rafał Duchniewski przypomniał, że aktualnie jest opracowywana koncepcja
zagospodarowania przestrzennego na Plac Wolności, dlatego może lepiej włączyć
się do Zespołu i zaproponować swoje pomysły i propozycje, które będą służyły
mieszkańcom Konina, ponieważ bez zgody konserwatora nie można nic zrobić.
Pan Marek Zawidzki przewodniczący Zespołu Koordynująco – Monitorującego
KBO poinformował, że nie możemy zrealizować Pana wniosku, ponieważ opinia
konserwatora jest prawomocna i niepodważalna, jednak jeżeli zmieniona zostanie
lokalizacja to wniosek będzie poddany pod głosowanie przez członków zespołu.
Pan Jakub Piaseczny rozważy propozycję zmiany lokalizacji i złoży odpowiedni
wniosek.
Przewodniczący Zespołu poddał pod głosowanie wniosek pn.: „Konin na zielonokwiatowo” pod warunkiem zmiany lokalizacji: jednogłośnie 6 osób „za” wniosek
przegłosowano.
Pani Maria Cybulska poinformowała o ilości wniosków przyjętych ( 89 wniosków
małych, 29 wniosków dużych) i negatywnych ( 22 wnioski), na stronie
kbo.konin.pl zostanie zamieszczany wykaz poszczególnych wniosków wraz z
numerem który będzie znajdował się na karcie do głosowania.
Na tym spotkanie zakończono, o kolejnym spotkaniu członkowie Zespołu zostaną
poinformowani telefonicznie przez Koordynatora Panią Marię Cybulską.
Protokół sporządziła:
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