
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 § 2  
2. Wniosek musi zawierać wszystkie wypełnione rubryki: 

a. Nazwa organizacji lub nazwisko Wnioskodawcy; 
b. Adres oraz kontaktem telefoniczny Wnioskodawcy; 
c. Nazwa zadania; 
d. Skrócony opis; 
e. Harmonogram realizacji; 
f. Szacowany koszt; 
g. Oczekiwane rezultaty; 

 
 

Wniosek musi zawierać wypełnione rubryki: 
a. Imię i nazwisko 

Wnioskodawcy/Wnioskodawców; 
b. Adres oraz kontakt telefoniczny 

Wnioskodawcy (w przypadku kilku 
Wnioskodawców należy wybrać jedną 
osobę do kontaktu); 

c. Nazwa zadania; 
d. Skrócony opis; 
e. Harmonogram realizacji (opcjonalnie); 
f. Szacowany koszt (opcjonalnie); 
g. Oczekiwane rezultaty; 

 

W tworzeniu budżetu obywatelskiego udział 
powinni mieć przede wszystkim mieszkańcy a 
nie organizacje pozarządowe. Może pojawić się 
sytuacja, że kilka osób będzie chciało złożyć 
wspólny projekt – dlaczego nie wpisywać ich 
wszystkich we wniosku jako pomysłodawców. 
Część wniosku dotycząca harmonogramu oraz 
kosztów powinna być opcjonalna, czyli 
wypełniania w zależności od umiejętności 
Wnioskodawcy. Urzędnik i tak będzie musiał 
szacować koszty po swojemu. Mieszkańcy mają 
zaprezentować przede wszystkim pomysł. 

2 § 5 
 

1. Wnioski złożone zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale II 
podlegają weryfikacji wykonalności w Urzędzie Miejskim. 

 

Wnioski złożone zgodnie z zasadami opisanymi w 
Rozdziale II podlegają weryfikacji formalno-prawnej w 
Urzędzie Miejskim 

Weryfikacja wykonalności może być 
potraktowana przez sprawdzającego urzędnika 
jako „możliwy do wykonania bądź nie” i daje 
możliwość przekroczenia granicy decydowania 
o wniosku czy przejdzie dalej czy zostanie 
odrzucony . Sprawdzone powinno być tylko pod 
względem zgodności z prawem. 

3 § 6 
 
1. Wniosek uznaje się za rozpatrzony pozytywnie w przypadku gdy: 

a. Nie narusza prawa Rzeczypospolitej Polskiej; 
b. Zawiera się w kompetencjach gminy na podstawie 

Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 
1990r. (z późniejszymi zmianami) lub 
kompetencjach pozostałych jednostek samorządu 
terytorialnego należących do Miasta Konina; 

c. Nie przekracza 60% kwoty przeznaczonej na Budżet 
Obywatelski; 

2. Wnioski pozytywnie rozpatrzone muszą być w Wydziale 
zaktualizowane w zakresie szacowanego kosztu realizacji.  

5. W przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku, 
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji 
w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji.   

Od każdej decyzji przysługuje odwołanie. 



3. W przypadku negatywnie rozpatrzonego Wniosku Wydział 
zobligowany jest przesłać Wnioskodawcy pisemne uzasadnienie. 

4. Wykonalność wniosku musi być oceniona w terminie 14 dni od 
ostatniego dnia umożliwiającego składanie wniosków. 

 

4 § 7 
 

3.Karty do głosowania drukowane są w ilości 60% liczby 
mieszkańców miasta Konina. 

 

Karty do głosowania drukowane są w ilości liczby 
mieszkańców zameldowanych w mieście Konin oraz 
zgłoszonych do głosowania. 

Wzorujmy się na każdych innych wyborach, 
gdzie mogą głosować mieszkańcy danego 
okręgu wyborczego plus te osoby nie 
zameldowane, ale które złożyły odpowiednio 
wcześnie wniosek o dodanie do spisu osób 
uprawnionych do głosowania.  

5 § 8 
 

1. W celu organizacji głosowania powoływana jest co roku Komisja 
Wyborcza, w skład której wchodzą: 

a. Dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 
Koninie; 

b. Trzech członków Rady Miasta Konina; 
Dwóch członków Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

2. W celu organizacji głosowania powoływana jest co 
roku Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą: 

a. Dwóch przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Koninie; 

b. Dwóch członków Rady Miasta Konina; 
c. Czterech reprezentantów organizacji 

pozarządowych bądź Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 

Zachowanie proporcji pomiędzy 
przedstawicielami samorządu a organizacjami 
pozarządowymi 

6 § 9 
 
1. Głosowanie odbywa się w pierwszą niedzielę na 5 tygodni po 

zakończeniu przyjmowania wniosków.  
 

Głosowanie odbywa się w drugą niedzielę września Termin przesunięty ze względu na możliwość 
odwołania się od decyzji. Poza tym wydłuża się 
czas promocji samego budżetu.  

7  
§ 10 

 
1. Uprawnieni do głosowania są wszyscy obywatele 

Rzeczypospolitej Polskiej, mający skończony 16 rok życia. 
2. Za poprawnie oddany głos uznaje się zaznaczenie na Karcie do 

głosowania maksymalnie 5 wniosków z każdej grupy (małych i 
dużych zadań).  

3. Dopuszcza się zaznaczenie mniejszej ilości wniosków, tj. 1, 2, 3 
lub 4 w ramach każdej z grup. 

4. W celu zabezpieczenia przed wielokrotnym oddawaniem głosu 
przez tą samą osobę, każda wydana Karta do głosowania 
potwierdzana jest wpisaniem PESEL-u głosującego do bazy 
danych. 

 

1. Uprawnieni do głosowania są Mieszkańcy, którzy 
ukończyli 18 rok życia. 

2. Za poprawnie oddany głos uznaje się zaznaczenie 
na Karcie do głosowania maksymalnie 3 
wniosków z każdej grupy (małych i dużych 
zadań). 

3.   Dopuszcza się zaznaczenie mniejszej ilości 
wniosków, tj. 1 lub 2 w ramach każdej z grup. 
 

Ordynacja wyborcza 

8 § 13 
1. Na podstawie decyzji Wydziału realizującego, wybrane wnioski 

Na podstawie decyzji Wydziału realizującego, 
wybrane wnioski mogą zostać poddane konsultacjom 

Może się okazać, że wybrany przez 
mieszkańców wniosek zostanie odrzucony przez 



mogą zostać poddane konsultacjom społecznym. 
 

społecznym. Konsultacje muszą się jednak odbyć 
przed głosowaniem. 

 

konsultacje. Aby tego uniknąć konsultacje 
powinny odbyć się w terminie po ogłoszeniu 
wniosków, które przeszły weryfikację jednak 
przed wyborami. Jeżeli wybory odbędą się we 
wrześniu to będzie na to dużo czasu. 

9 § 15 
 

1. W przypadku, gdy realizacja wybranych przez mieszkańców 
zadań przekracza zakładaną kwotę Budżetu Obywatelskiego na 
dany rok budżetowy, ich różnica pomniejszy kwotę  Budżetu 
Obywatelskiego na kolejny rok. 

Pomniejszenie Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok budżetowy 
może się odbyć najpóźniej na dwa tygodnie przed głosowaniem nad 
wnioskami do tego budżetu. 

wykreślić Nie można obniżać budżetu na następny rok.  

10 -------- Dodać punkt: 
Na każdym etapie realizacji Wniosku, dany Wydział  ma 
obowiązek stałego kontaktowania się z 
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami.   

Wnioskodawcy jako autorzy pomysłu powinni 
być także angażowani do realizacji wniosku 

    
 

 
Osoba lub Organizacja 
zgłaszająca propozycje 

Adres telefon e-mail osoba kontaktowa  Data wypełnienia formularza 

 
Konińska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 
Karina Akseńczuk 

   Karina Akseńczuk 7 marca 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”. 


