
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2014  
Prezydenta Miasta Konina z dnia 13.02.2014r. 

 
Formularz zgłaszania uwag do Koni ńskiego Bud żetu Obywatelskiego  

 
Lp.  Wskazany zapis w projekcie 

Koni ńskiego Bud żetu Obywatelskiego 
(prosz ę poda ć nr paragrafu i punktu, stron ę) 

Proponowana zmiana 
(zapis paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

1. Postulujemy wprowadzenie limitu kwotowego dla organizacji 
pozarządowych 

Np. 15% dla małych projektów i 20% w dużych Organizacje te mogą korzystać z innych 
sposobów realizacji swoich celów, a BO ma 
służyć wszystkim mieszkańcom, a nie tylko 
zrzeszonym w organizacjach. 

2. Proponujemy wprowadzenie możliwości składania wniosków i 
głosowania przez Internet 

Możliwość utworzenia profilu mieszkańca umożliwiającego 
logowanie w systemie wniosków na podstawie wniosku o 
utworzenie profilu i okazania dowodu tożsamości. 

Ułatwienie w złożeniu wniosku, w głosowaniu, 
zapoznanie się z opinią innych na temat 
złożonych wniosków, możliwość edytowania, 
opisywania własnego wniosku przez Internet 

3. Procedura w sytuacji, gdy ostatni projekt przekracza kwotę budżetu na 
realizację. (Zmiana punktu dotyczącego pobierania środków z budżetu 
przyszłorocznego). 

Jeśli nie da się obniżyć kosztów ostatniego projektu 
proponujemy, aby w takiej sytuacji mógł wejść kolejny 
projekt który zyskał mniej głosów, ale ma mniejszy budżet. 

Nie przepadnie kwota przeznaczona na 
realizację KBO, a budżet z kolejnych lat nie 
będzie zmniejszony. 

4. Koszty utrzymania, eksploatacji, konserwacji proponowanych we 
wnioskach inwestycji. 

Kto będzie ponosił koszty funkcjonowania inwestycji w 
przyszłych latach? Skąd na to będą przeznaczone fundusze? 

Wnioskowane inwestycje np. ławka, plac 
zabaw, portal internetowy wymagać będą 
finansowania w kolejnych latach – kto będzie to 
finansował, kto będzie opiekował się 
przedsięwzięciami? 

5. Kampania informacyjna o KBO Informowanie o KBO za pośrednictwem placówek 
oświatowych (lekcje/pogadanki informacyjne z uczniami 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, plakaty w 
placówkach oświatowych), plakatów na autobusach, 
przystankach, przychodniach. 

Pozyskiwanie maksymalnej ilości mieszkańców 
do prac przy KBO. Podnoszenie świadomości 
społecznej. 

6. Ewidencjonowanie wniosków Przy składaniu wniosku składający powinien otrzymać 
pisemne lub elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku 
wraz z nadanym numerem ewidencyjnym. 

Transparentność, problemy z ewentualnym 
zagięciem wniosków, porządek organizacyjny. 

7. Z jakich środków finansowana będzie kampania reklamowa i wybory?   
 

 
Osoba lub Organizacja 
zgłaszająca propozycje 

Adres telefon e-mail osoba kontaktowa  Data wypełnienia formularza 



Marcin Nowak 
Danuta Kowalewska 

 

    23-02-2014 

 
 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r. 
• na adres e-mail: kbo2015@gmail.com 
• pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Konina z dopiskiem „Konsultacje - KBO” 

• przesłać pocztą na adres siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych: Plac Wolności 1, 62-500 Konin  z dopiskiem „Konsultacje – KBO”. 


