
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. Kampania promocyjna KBO Ponieważ jest wiele opinii dotyczących tego jak dotrzeć do mieszkańców  z informacją proponuję stworzyć 
ankietę, którą będą mogły wypełnić osoby chętne na spotkaniach, podczas składania projektu, głosowania. 
 
Skąd dowiedzieć się o KBO? 
-z bilbordów 
-z reklamy na autobusach 
-z plakatów 
-z ulotek 
-z portali internetowych (jakich?) ….. 
-z gazety (jakiej?) 
-ze strony konin.pl 
-z radia (jakiego?)… 
-od znajomych / sąsiadów 
 
W ankiecie trzeba wymienić tylko sposoby, które zostały faktycznie zrealizowane podczas kampanii. Pozwoli 
to w kolejnych latach na odpowiednie rozdysponowanie środków przeznaczonych na promocję. 

2. Miejsce głosowania. W nawiązaniu do pytania z konsultacji, aby obniżyć koszty wyborów proponuję przeprowadzenie wyborów w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Dworcowej i darmową komunikację miejską w dniu wyborów. Chyba, 
że miasto dysponuje innym budynkiem w centrum Konina nieopodal dworca PKP, MZK. 

3. Koordynowanie realizacji projektu. Umożliwienie pomysłodawcy realizowanego projektu czuwania nad przebiegiem prac / realizacją, tak by jego 
inicjatywa nie przerodziła się w coś innego niż zakładał. Taki „nadzór” sprawowałyby osoby chcące to zrobić 
nieodpłatnie. Propozycja „pilnowania” prac poprzez pytania w trybie do informacji publicznej nic nie daje, 
ponieważ skupia się wyłącznie na obserwowaniu przebiegu prac a nie uczestniczenie w nim. Sugestia p. 
Jędrzejczaka z zakładaniem organizacji pozarządowych realizujących projekt mija się z założeniem, że jest to 
budżet OBYWATELSKI, a nie granty dla organizacji. 

4. Strona internetowa www.kbo.konin.pl do czasu jej stworzenia powinna przekierować użytkownika na stronę www.budzet-obyatelski.akcjakonin.pl tak by można było dotrzeć do 
informacji. 

5. Głosowanie nad projektami. Zamiast oddania 5 głosów w każdej kategorii można 
wprowadzić system punktowy. Głosujący może oddać 1,2 i 
3 punkty i wybiera 3 projekty z każdej grupy według 
swojego uznania. Pierwsze do realizacji przechodzą 
pomysły z największą liczbą punktów. 

Pozwoli to uwidocznić, na czym głosującym 
najbardziej zależy i zmniejszy ryzyko tej samej 
ilości głosów oddanych na dane pomysły. 

 
 



Osoba lub Organizacja 
zgłaszająca propozycje 

Adres telefon e-mail osoba kontaktowa  Data wypełnienia formularza 

Danuta Kowalewska 
 

   Danuta Kowalewska 06-03-2014 

 
 
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”. 


