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Wnioski nie przyjęte do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis Uzasadnienie

1

2 29,999.00

3 Anna Kurzawa 950,000.00

4 Anna Kurzawa 1,200,000.00

Szacowany 
koszt 

wnioskodawcy

Wydział 
opiniujący

Jarosław 
Matuszewski

Miasteczko ruchu 
drogowego.

Stworzenie miasteczka ruchu drogowego daje 
możliwości przygotowania dzieci do 
bezpiecznego korzystania z dróg.

600 000,00 Wydział 
Drogownict
wa

Budowa proponowanego miasteczka ruchu drogowego we wskazanym miejscu, nie jest 
możliwa. Informuję, że wyszczególnione we wniosku działki nie są własnością miasta lecz 
stanowią własność prywatną. Ponadto, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Konina – Starówka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 208, poz. 
3585), wskazana lokalizacja jest niezgodna z przeznaczeniem terenu. Obszar ten 
przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Jeśli w 
dalszym ciągu jest Pan zainteresowany realizacją zadania w zakresie organizacji 
miasteczka ruchu drogowego proszę o wskazanie innej lokalizacji terenu, na którym 
będzie można rozważyć budowę wskazanego obiektu. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna Konin-
Morzysław.

Organizacja festynów 
dla dzieci i 
młodzieży.

OSP Konin-Morzysław od 5 lat organizuje 
podczas wakacji 3 festyny dla dzieci i młodzieży. 
Mimo skromnych środków finansowych festyny 
te cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci z 
osiedli: Morzysław, Laskówiec i Grójec. 
Uzyskane środki pieniężne z funduszu pozwolą 
na bardziej atrakcyjne festyny. 

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysoweg
o i Ochrony 
Ludności

Wg § 3 pkt 1 Regulaminu Konińskiego Budżetu  „Wniosek może zgłosić każda osoba, 
będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
jest organizacją pozarządową. W związku z tym Jednostka nie może złożyć wniosku w 
ramach KBO.

Zwrot kosztów 
przejazdu do PUP w 
Koninie

Zwrot kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie celem 
wizyty w tym Urzędzie

Wydział 
Działalności 
Gospodarcze
j i Rozwoju

Zadanie nie mieści się w kompetencjach gminy. Ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) określa przypadki, w 
których należą się zwroty kosztów za przejazdy dla osób bezrobotnych, nie obejmują one 
jednak zwrotów za dojazdy do Powiatowych Urzędów Pracy. Dodatkowo informuję, iż 
osobom w trudnej sytuacji finansowej, pomocy może udzielić Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Koninie

Nauczyciel w 
przedszkolu

zatrudnienie drugiego-dodatkowego nauczyciela 
do opieki w 25 osobowych grupach 
przedszkolnych w celu polepszenia opieki i 
rozwoju najmłodszych dzieci

Wydział 
Oświaty

Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach publicznych reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2012 poz.977) oraz Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół  ( Dz.U.z 2001 poz.624). W konińskich przedszkolach 
publicznych na poziomie każdego oddziału zatrudnione są osoby, które pomagają 
nauczycielom w zajęciach opiekuńczych. Zadania wykonywane przez te osoby w części 
pokrywają się z propozycją opisaną w Pani wniosku dlatego też wniosek uznaję za 
bezzasadny.
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5 Przemysław Dudek 500,000.00

6 Tomasz Piaseczny 30,000.00

7 Tomasz Piaseczny

8 Wanda Majer 200,000.00

Remont basenu 
odkrytego w Koninie

Przywrócenie do stanu użyteczności basenu 
odkrytego 

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Odnowienie i rewitalizacja basenu odkrytego przy ul. Kurów w Koninie możliwa jest do 
realizacji po spełnieniu określonych warunków   formalno – prawych oraz ekonomicznych, 
które wymagają wysokich nakładów finansowych związanych ze spełnieniem:  warunków 
określonych w  dokumencie pn. : „Ocena oddziaływania gospodarki wodno – ściekowej 
Kąpieliska  Miejskiego w Koninie na środowisko”  ;  warunków  określonych w  decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego  z dn. 15.10.1999 r.  „Ujęcie Kurów”, gdyż teren kąpieliska 
znajduję się w strefie ochronnej dla komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta 
Konina .Ponadto eksploatacja kąpieliska musi być zgodna z warunkami zabudowy i 
gospodarowania  terenu   - brak możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej – parkingi. 
Proponowana kwota 500.000,- zł jest niewystarczająca na realizację projektu. Koszt  
inwestycji wielokrotnie  przewyższy  proponowaną kwotę. Planując projekt należy mieć na 
uwadze w/w warunki niezbędne do spełnienia realizacji projektu  oraz wysokie koszty 
inwestycji.

Organizacja strefy 
ciszy i rekreacji na 
osiedli Chorzeń

Wykonanie ciągu pieszego wraz z alejkami 
spacerowymi wzdłuż magistrali kolejowej na 
osiedlu Chorzen

Wydział 
Gospodarki 
Nieruchomoś
ciami

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest możliwe z uwagi na stan własności gruntów 
przyległych do magistrali kolejowej. Tereny proponowane pod wykonanie ciągu pieszego 
wraz z alejkami spacerowymi w większości nie są własnością Miasta Konina.

Zespół sportowy typu 
"Orlik" na osiedlu 
Chorzeń (latem 
boisko - zimą 
lodowisko)

Dwa boiska sportowe, budynek sanitarno - 
szatniowy, oświetlenie kompleksu

Łączny koszt 
1000000,00 

KBO 350000

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Na osiedlu „ Chorzeń” funkcjonują dwie szkoły. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 9 oraz Gimnazjum nr 3. Obydwie jednostki posiadają rozbudowaną bazę 
sportową.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 posiada dużą i małą salę 
gimnastyczną oraz salę lustrzaną. Dostępna jest również ścianka wspinaczkowa z której 
korzystają obydwie szkoły. Na zewnątrz budynku usytuowane jest boisko sportowe 
wielofunkcyjne oraz obiekt sportowy” Radosna szkoła”- otwarty dla mieszkańców osiedla. 
W ostatnim czasie na boisku zamontowane zostały piłkochwyty, które również w 
znacznym stopniu wpłyną na komfort korzystania z obiektu.Natomiast przy Gimnazjum Nr 
3 znajduje się już zespół sportowy typu „Orlik”. Osiedle „Chorzeń” posiada najlepszą z 
wszystkich osiedli miasta Konina infrastrukturę sportową dlatego budowa kolejnego 
zespołu sportowego wydaje się być nie uzasadniona.

Ścieżka rowerowa i 
ciąg pieszy wzdłuż 
ul. Kleczewskiej.

Inwestycja ma dotyczyć odcinka ul. Kleczewskiej 
od ronda z ul. Paderewskiego do miejscowości 
Posada odcinek około 1,5 km z uwagi na duże 
natężenie ruchu.

Wydział 
Drogownict
wa

W budżecie Miasta Konina na rok 2014-2015 r. zabezpieczone są środki finansowe na 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika pomiędzy ulicą Poznańską a 
Przemysłową, który będzie zawierał przebudowę ulicy Kleczewskiej na wskazanym 
odcinku. W związku z powyższym wniosek staje się nie zasadny.
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9 Artur Swaciński 50,000.00

10 Artur Swaciński Kino samochodowe 90,000.00

11 Swaciński Artur

12 Przemysław Dudek

Licznik czasu dla 
sygnalizacji 
świetlnej.

Zamontowanie licznika do świateł na trasie 
Bursztynowej, ul. Zagórowskiej, odliczany czas 
do zmiany światła, wyświetlany na wyraźnym 
ledowym wyświetlaczu.

Wydział 
Drogownict
wa

Nie ma możliwości technicznych zamontowania wyświetlaczy czasu na wskazanym 
skrzyżowaniu. Wyświetlacze czasu montuje się na skrzyżowaniach, na których 
sygnalizacja świetlna pracuje w programie stałoczasowym tj. nie zależnym od natężenia 
ruchu pojazdów. Natomiast sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Trasa 
Bursztynowa-Zagórowska pracuje w programie akomodacyjnym tj. czasy poszczególnych 
cyklów są wydłużane lub skracane w zależności od natężenia ruchu pojazdów na danym 
wlocie skrzyżowania. Zamontowanie wyświetlaczy czasu na tego typu skrzyżowaniu 
wpłynęłoby na pogorszenie pracy istniejącego programu sterowania sygnalizacją.
 Z związku z powyższym nie zasadnym staje się wprowadzania Pana wniosku do dalszego 
procedowania.

Wybudowanie kina samochodowego na giełdzie 
w okolicy Stadionu Złotej Jedenastki Kazimierz 
Górskiego

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Nie ma możliwości zrealizowania proponowanego przez Pana projektu, gdyż w miejscu 
wskazanym przez Pana na  wybudowanie kina samochodowego niebawem ruszą pierwsze 
odwierty związane z badaniem gruntów w celu wykorzystania w przyszłości znajdujących 
się tam wód geotermalnych. Nastąpiła zatem zmiana w zagospodarowaniu przestrzennym 
wskazanego przez Pana miejsca do realizacji Pana projektu.

Zwrot pieniędzy dla 
podatników Konina

Celem projektu jest oddanie pieniędzy ich 
prawowitym właścicielom. Całą kwotę projektu 
należy przeznaczyć na zwrot dla wszystkich 
podatników Miasta Konina. Kwotę tą będzie 
można odebrać jako zwrot gotówki w urzędzie 
skarbowym. Każdy podatnik powinien otrzymać 
równy zwrot.

1 200 000,00 Wydział 
Podatków i 
Opłat

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. 
poz. 749 ze zm.), w którym zawarta jest definicja podatku, podatkiem jest 
publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na 
rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 
podatkowej. Bezzwrotność oznacza, że uiszczony podatek nie podlega zwrotowi. 
Wyjątkiem jest jeśli podatek został nieprawidłowo obliczony i zawyżony lub jeśli 
naliczono go niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zabudowa liczników 
czasu na sygnalizacji 
świetlnej 
skrzyżowania ulic 
Paderewskiego oraz 
Przemysłowej.

Zamontowanie liczników odliczających czas do 
zmiany światła na sygnalizacji skrzyżowań ulic 
Paderewskiego oraz Przemysłowej. Odliczany 
czas pozwala na dostosowanie prędkości jazdy do 
zmiany światła i zapobiega gwałtownemu 
hamowaniu.

50 000,00 Wydział 
Drogownict
wa

Nie ma możliwości technicznych zamontowania wyświetlaczy czasu na wskazanym 
skrzyżowaniu. Wyświetlacze czasu montuje się na skrzyżowaniach, na których 
sygnalizacja świetlna pracuje w programie stałoczasowym tj. nie zależnym od natężenia 
ruchu pojazdów. Natomiast sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa-
Paderewskiego pracuje w programie akomodacyjnym tj. czasy poszczególnych cyklów są 
wydłużane lub skracane w zależności od natężenia ruchu pojazdów na danym wlocie 
skrzyżowania. Zamontowanie wyświetlaczy czasu na tego typu skrzyżowaniu wpłynęłoby 
na pogorszenie pracy sterowania sygnalizacją. Z związku z powyższym nie zasadnym staje 
się wprowadzania Pana wniosku do dalszego procedowania.
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13 160,000.00

14 1,100,000.00

15 Piotr Pęcherski

15 Anna Majer 29,000.00

Maciej Ireneusz 
Pająk

Przystań dla kajaków 
wraz z wypożyczalnią

Utworzenie wypożyczalni oraz funkcjonalnej 
przystani dla kajaków - bulwar nadwarciański 

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

W siedzibie klubu LOK, przy Bulwarze Nadwarciańskim urządzono bazę szkoleniowo-
kajakową z możliwością wypożyczenia kajaków. W ostatnim czasie Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Koninie uruchomił również  wypożyczalnię kajaków na 
Bulwarze Nadwarciańskim. CKU zapewnia: kajaki dwuosobowe z osprzętem wraz z 
kamizelkami asekuracyjnymi.
Wobec powyższego organizowanie następnej wypożyczalni na Bulwarze Nadwarciańskim 
w otoczeniu już funkcjonujących tego typu obiektów uznajemy za nieuzasadnione.  

Maciej Ireneusz 
Pająk

Odkryta pływalnia w 
Koninie

Odnowienie i rewitalizacja starego odkrytego 
basenu w Koninie

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Odnowienie i rewitalizacja basenu odkrytego przy ul. Kurów w Koninie możliwa jest do 
realizacji po spełnieniu określonych warunków   formalno – prawych oraz ekonomicznych, 
które wymagają wysokich nakładów finansowych związanych ze spełnieniem:  warunków 
określonych w  dokumencie pn. : „Ocena oddziaływania gospodarki wodno – ściekowej 
Kąpieliska  Miejskiego w Koninie na środowisko”  ;  warunków  określonych w  decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego  z dn. 15.10.1999 r.  „Ujęcie Kurów”, gdyż teren kąpieliska 
znajduję się w strefie ochronnej dla komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta 
Konina . Ponadto eksploatacja kąpieliska musi być zgodna z warunkami zabudowy 
zagospodarowania  terenu   - brak możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej – 
parkingi. Proponowana kwota 500.000,- zł jest niewystarczająca na realizację projektu. 
Koszty  inwestycji wielokrotnie  przewyższy  proponowaną kwotę. Planując projekt należy 
mieć na uwadze w/w warunki niezbędne do spełnienia realizacji projektu  oraz wysokie 
koszty inwestycji.

Łącznik pieszo-
rowerowy ul. 
Chopina z ul. 
Torową.

Jest to najkrótsza droga ze względu na nieczęste 
przemieszczanie się przecinającymi ja torami 
pociągami nie stanowi drogi bardziej 
niebezpiecznej niż stary wiadukt niedostępny dla 
osób starszych z wózkami czy rowerami dla 
których wspinaczka po chyboczących się a w 
zimie dodatkowo oblodzonych schodach stanowi 
spore utrudnienie i zagrożenie dla zdrowia. 

400 000,00 Wydział 
Drogownict
wa

Wniosek jest zasadny, jednakże w chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja 
dotycząca modernizacji linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań - pozostałe 
roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze, przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., która uwzględnia budowę wskazanego we wniosku  łącznika. Z związku z 
powyższym nie zasadnym staje się wprowadzania Pana wniosku do dalszego 
procedowania.

Sporządzenie dok. 
Uzgodnień, ekspertyz 
dla realizacji 
inwestycji ciąg pieszy 
i ścieżka rowerowa 
wzdłuż ulicy 
Kleczewskiej od 
ronda z ul. 
Paderewskiego do 
miejscowości Posada.

Inwestycja ma dotyczyć odcinka około 1,5 km 
drogi nr 264. Droga ma bardzo duże natężenie 
ruchu w tym uczęszczana jest w dużej mierze 
przez tiry. Mieszkańcy zmuszeni są do 
poruszania się pieszo tą drogą co stanowi bardzo 
duże niebezpieczeństwo. 

Wydział 
Drogownict
wa

W budżecie Miasta Konina na rok 2014-2015 r. zabezpieczone są środki finansowe na 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika pomiędzy ulicą Poznańską a 
Przemysłową, który będzie zawierał przebudowę ulicy Kleczewskiej na wskazanym 
odcinku. Wniosek jest zasadny, jednak koliduje z planami miasta. W związku z 
powyższym wniosek nie zostaje przyjęty do dalszej realizacji. 
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17 Urszula Gościmska 220,000.00

18 Karol Włodarczyk 29,000.00

19 Anna Kurzawa 100 miejsc pracy 1,200,000.00

20 Anna Kurzawa 1,200,000.00

Boisko 
wielofunkcyjne – 
Park Laskowiec

Boisko wielofunkcyjne o wym. 22x45m (900m2), 
         o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie z 
siatki            o wys. 3m. W rejonie boiska 
chodniki, ławki, oświetlenie oraz monitoring

Wydział 
Inwestycji

Wniosek został oddalony z uwagi na brak możliwości formalno-prawnych budowy boiska 
sportowego na terenie parku w Laskówcu objętego nadzorem konserwatorskim. 
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Laskówca, określa 
teren parku, jako teren zieleni parkowej ZP-1 i teren lasów ZL-1, dopuszczając na tym 
obszarze jedynie odbudowę dawnego zespołu dworskiego składającego się z dworu, 
ogrodzenia z bramą wjazdową oraz pozostałych obiektów kubaturowych, pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Wnioskowana inwestycja – boisko wielofunkcyjne nie mieści się w ramach historycznego 
układu parku dworskiego. Przy aktualnych zapisach w planie zagospodarowania 
przestrzennego nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu sportowego na 
terenie parku. Wobec powyższego Pani wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Udział w 
międzynarodowych 
rozgrywkach 
koszykówki na 
wózkach Konińskiej 
Drużyny

Udział zawodników konińskiej drużyny w 
rozgrywkach międzynarodowych 

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Realizacja złożonego przez Pana wniosku może się odbyć w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  m.in. organizacji imprez dla osób 
niepełnosprawnych, który – na 2015 rok – ogłoszony zostanie pod koniec bieżącego roku. 

Zatrudnienie 100 osób (mieszkańców Konina) na 
umowę o pracę, na czas określony – 6 miesięcy, 
w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie 
miasta Konina (FUGO S.A., ZE PAK)

Wydział 
Działalności 
Gospodarcze
j i Rozwoju

Zadanie nie należy do kompetencji gminy. Miasto nie może narzucić firmom działającym 
na terenie miasta, obowiązku zatrudnienia. Działające przedsiębiorstwa kierują się bowiem 
własnymi zasadami, również w zakresie zatrudniania pracowników. W momencie 
zawarcia umowy o pracę, to oni stają się pracodawcami i wypłacają należne 
wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), to Powiatowe Urzędy 
Pracy są odpowiedzialne za  przeciwdziałanie bezrobociu i dysponują środkami Funduszu 
Pracy, które przeznaczone są na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: zasiłki dla 
osób bezrobotnych, pożyczki na organizację miejsc pracy i rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, roboty publiczne, prace interwencyjne i pracę absolwentów, szkolenia itp.

Budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej na 
ul. J. Pawła II

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. J. Pawła 
II od stacji benzynowej do mostu (łącznie ) na 
kanale  Warta-Gopło.

Wydział 
Drogownict
wa

Wniosek jest zasadny, jednakże w roku bieżącym w budżecie miasta zabezpieczone są 
środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jana 
Pawła II w skład, której wchodzi przebudowa jezdni, chodnika i oświetlenia ulicznego. Na 
etapie projektowania rozważy się czy na istniejącym pasie drogowym będzie możliwość 
zlokalizowania ścieżki rowerowej. W związku z powyższym zadnie budowy ciągu pieszo-
rowerowego należy traktować jako całość wraz z jezdnią  i oświetleniem ulicznym. 
Dlatego nie jest zasadnym wprowadzenie Pani wniosku do dalszego procedowania.
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21 Anna Kurzawa 900,000.00

22 Anna  Jeziorska

23 Bartosz Małaczek 800,000.00

24 Maciej Hypki

25 Zofia Itman

26 Zofia Itman

Bezpłatne obiady w 
szkołach

Bezpłatne obiady dla wszystkich dzieci od 
przedszkola do gimnazjum zamieszkałych na 
terenie miasta Konina i uczęszczających do szkół 
konińskich

Wydział 
Oświaty

W stołówkach znajdujących się w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Konin koszt posiłku jaki ponoszą rodzice dzieci korzystających z wyżywienia to jedynie tz. 
”wsad do kotła”. Wszystkie pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłku oraz 
zatrudnieniem obsługi pokrywane są przez organ prowadzący. Dzieci z rodzin 
najuboższych otrzymują ponadto pomoc w postaci bezpłatnych posiłków finansowanych 
ze środków MOPR. Ten model dożywiana w obecnej formie jest już niezwykle korzystny 
dla dzieci jak i ich rodziców. Ponadto biorąc pod uwagę okres realizacji zadania (zdanie 
musiałoby mieć formę ciągłą) przekraczający jeden rok budżetowy brak jest możliwości 
jego realizacji

Chodnik do końca ul. 
Kleczewskiej

Wybudowanie (kontynuacja) chodnika przy ul. 
Kleczewskiej w stronę miejscowości Posada. 
Długość chodnika ok. 1,5 km. 

180 000,00 Wydział 
Drogownict
wa

W budżecie Miasta Konina na rok 2014-2015 r. zabezpieczone są środki finansowe na 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika pomiędzy ulicą Poznańską a 
Przemysłową, który będzie zawierał przebudowę ulicy Kleczewskiej na wskazanym 
odcinku. Wniosek jest zasadny, jednak koliduje z planami miasta. W związku z 
powyższym wniosek nie zostaje przyjęty do dalszej realizacji

SKATEPARK - 
młodzieżowa 
aktywność fizyczna

Skatepark dla osób korzystających z rolek, 
rowerów i deskorolek

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Nie ma możliwości zrealizowania proponowanego przez Pana projektu, gdyż  jest w 
przygotowaniu  opracowanie dokumentacji na zrealizowanie zadania przez MOSiR w 
Koninie „Skate park dla rowerzystów wraz z monitoringiem i oświetleniem”, na ul. 
Paderewskiego w Koninie.  Realizacja zadania : sierpień – wrzesień. 

Sieć dróg 
rowerowych 
prowadzących do 
najpopularniejszych 
letnich miejsc 
wypoczynkowych w 
okolicach Konina.

Tworzenie sieci dróg rowerowych z dala od 
ruchu samochodowego , gdzie po utwardzonej 
powierzchni o szerokości 1,0-1,5m będzie można 
bezpiecznie dojechać do wielu ciekawych miejsc 
w okolicy, np.: Złota Góra, Pątnów, Ślesin, 
Licheń, Gosławice, Kazimierz B., Budzisław 
Kość.

Wydział 
Drogownict
wa

W przedstawionym wniosku podane są niewystarczające informacje co do lokalizacji sieci 
dróg rowerowych prowadzących do najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w 
okolicach Miasta Konina. Ponadto możemy rozpatrzyć budowę dróg rowerowych tylko w 
granicach administracyjnych z uwagi na podział kompetencji między gminami. Informuję, 
że Miasto Konin przy budowie i przebudowie ulic, chodników tam gdzie tylko jest 
możliwość techniczna i terenowa, buduje ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Z 
związku z powyższym za nieuzasadnione uważam wprowadzenie Pana wniosku do 
dalszego procedowania.

Mostek nad torami od 
ul. Chopina do ul. 
Torowej.

Mostek będzie stanowił ozdobę wskazanego 
miejsca oraz poprawi walory bezpieczeństwa 
pieszych. 

100 000,00 Wydział 
Drogownict
wa

Za wskazany koszt można jedynie opracować dokumentację kosztorysowo-projektową. 
Realizacja zadania w całości, przewyższa założenia regulaminu tj. szacowany koszt 
realizacji to około 2 000 000 zł a czas realizacji przekracza 1 rok. W związku z 
powyższym wniosek nie zostaje przyjęty do dalszego rozpatrzenia. 

Wykonanie chodnika 
wraz ze ścieżką 
rowerową na ul. 
Torowej.

Ulica Torowa posiada obecnie nową 
nawierzchnię asfaltową, brak jednak chodnika i 
ścieżki rowerowej.

Wydział 
Drogownict
wa

Wniosek koliduje z planami inwestycyjnymi miasta tj.: 
1. Na skrzyżowaniu ulicy Torowej z ulicą Kolejową opracowywana jest dokumentacja 
projektowa   przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotycząca modernizacji linii 
kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – 
Swarzędz – prace  przygotowawcze.
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27 Michał Kotlarski 300,000.00

28 Przemysław Dudek

Budowa kładki nad 
kanałem Ulgi z 
osiedla V na 
Starówkę

Kładka stała o konstrukcji stalowej przeznaczona 
dla ruchu pieszego i rowerowego o szer. min. 
3,5m z barierkami, łącząca  V Osiedla ze 
Starówką

Wydział 
Inwestycji

1. Zadanie budowy kładki nad kanałem Ulgi w Koninie zostało wprowadzona do budżetu 
Miasta Konina w 2013 roku w formie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi. 2. W dniu 30 czerwca 2014 roku Pracownia 
Projektowa MOST przekazała   Zamawiającemu ww. dokumentację wraz z uzgodnieniami 
wymaganymi do realizacji zadania inwestycyjnego (w tym: Decyzja Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – zwalniająca z zakazów 
określonych w art. 88.1 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne i zezwalająca na inwestycję 
polegającą na budowie kładki dla pieszych na Kanale Ulgi w Koninie). 3. Sporządzony 
kosztorys inwestorski określa koszt wykonania kładki na kwotę: 2 882 515,84 zł brutto. 4. 
W najbliższym czasie Wydział Inwestycji UM wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na 
budowę oraz o wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu Miasta Konin na rok 
2015. Ze względu na fakt rozpoczęcia zadania przez Urząd Miejski w Koninie oraz koszt 
przekraczający 60 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski wniosek Pana nie może 
być rozpatrzony pozytywnie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Budowa siłowni - 
parku fitness na 
otwartym 
powietrzu Konin 
Laskówiec, 
pomiędzy ulicami 
Wacława 
Sierpiskiego, 
Skrótową i 
Rudzicką 
naprzeciwko ulicy 
Hirszfelda

Zakup gotowych rozwiązań zestawów 
treningowych

        
150.000,00

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Do wydziału KT w dniu 16.08.2014 wpłynął wniosek, którego autorem jest  Pan 
Przemysław Dudek Wniosek dotyczy budowy siłowni - parku fitness na otwartym 
powietrzu Konin Laskówiec, pomiędzy ulicami Wacława Sierpiskiego, Skrótową i 
Rudzicką naprzeciwko ulicy Hirszfelda. Został on pozytywnie rozpatrzony zgodnie z 
wszelkimi założeniami KBO.
W tym samym czasie Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie 
realizował projekt,  dotyczący budowy siłowni w tym samym miejscu. Siłownia ta została 
zamontowana po 23.06.br.
W związku z tym nie było możliwości konfrontacji przedsięwzięcia z nadesłanym przez 
Pana Przemysława Dudka wnioskiem w ramach KBO.
Informujemy, że w lipcu br. została odebrana i zatwierdzona do użytku siłownia terenowa 
pomiędzy ulicami: Waclawa Sierpińskiego, Skrótową i Rudzicką naprzeciwko ulicy 
Hirszfelda. Uznajemy zatem oddalenie wniosku za zasadne. 


	Oddalone

