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Wnioski przyjęte do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 - zadania małe

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis

1 Tomasz Piaseczny 17,400.00 17,400.00

2 Dominik Szopa 25,000.00 25,000.00

3 Artur Swaciński 29,000.00

4 Przemysław Dudek 27,600.00

5 Bookcrossing Konin 6,000.00 6,000.00

Szacowany 
koszt 

wnioskodawcy

Koszt po 
weryfikacji 

UM

Wydział 
opiniujący

Konińskie Psie Sprawy -bezpłatne 
komplety do sprzątania po psach

Koniński komplet do sprzątania po psach składała się z trzech 
elementów: 1)Opisana torebka typu „Fasf food”, 2)Papierowa łopatka, 
3)Rękawica foliowa, 4)Proponowana produkcja w ilości 120 000 szt.

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Ustawienie betonowych stołów do 
ping-ponga na Chorzniu oraz na II i 
III osiedlu

Ustawienie trzech betonowych, całorocznych stołów do ping-ponga. 
Jeden stół na placu zabaw przy ul. Solskiego (przed blokiem Tuwima 
4), na działce nr 274/6. Drugi stół obok boiska do koszykówki przy ul. 
Spółdzielców (działka nr 241). Trzeci w parku między halą „Rondo” a 
Telekomunikacją Polską (obok placu zabaw, działka nr 229/26). 
Utwardzenie i wyrównanie terenu wokół stołów (np. kostka brukowa 
frezowana).

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Wyposażenie schroniska dla zwierząt 
przy ul. Gajowej w Koninie

Proponowany projekt ma na celu wyposażenie schroniska dla zwierząt 
na ul. Gajowej 7A w Koninie, poprzez zakup nowych bud dla psów w 
ilości 100 szt. Wszystkie zakupione budy będą ocieplone oraz 
wyposażone w przedsionek. W zależności od rozmiaru psa, budy będą 
miały różne gabaryty, jednak tą samą funkcjonalność, która zapewni 
zwierzakom odpowiednie i godne oczekiwanie na nowych właścicieli

29 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Budowa stolików rekreacyjnych do 
gry w szachy, warcaby, karty, 
chińczyka na otwartej przestrzeni 
pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka 
oraz Aleje 1 Maja

Projekt polega na wybudowaniu stołów wraz z oparciami w parku 
pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja. Stoły te będą 
służyły do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka lub innych gier 
planszowych dla wszystkich mieszkańców bez względu na zamożność, 
zarówno dla osób młodszych jak i starszych.

27 600,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Maciej Ireneusz 
Pająk

Nieodpłatne przekazywanie książek i ich obrotu między mieszkańcami 
miasta dzięki utworzeniu miejskich regałów książkowych w głównych 
punktach miasta

Wydział 
Kultury, Sportu 
i Turystyki
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6 Piotr Pęcherski 24,000.00 24,000.00

7 Marcina Nowak 25,000.00 25,000.00

8 Anna Kurzawa

9 Monika Marciniak Murale na Starówce 29,700.00 29,700.00

10 Ja też mam super wakacje

11 Ewa Gaj Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja 29,999.00

12 Artur Swaciński Licznik długu miasta 10,000.00

Samoobsługowe stacje naprawy 
rowerów

3 Stacje umożliwiające użytkownikowi napompowanie opon i 
naprawę z wykorzystaniem zainstalowanych w niej narzędzi

Wydział 
Kultury, Sportu 
i Turystyki

Wylęgarnia pomysłów do realizacji w 
Koninie w internecie

Zbudowanie portalu internetowego, który będzie umożliwiał prace nad 
pomysłami do budżetu obywatelskiego a także innych  inicjatyw 
społecznych realizowanych w Koninie

Wydział 
Informatyki

Sygnalizacja dźwiękowa dla osób 
niepełnosprawnych

Zainstalowanie sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych i 
niedowidzących na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i Wyszyńskiego.

40 000,00 10 000,00 Wydział 
Drogownictwa

Rewitalizacja zaniedbanej części Starówki poprzez wykonanie murali 
na kamienicach

Wydział 
Kultury, Sportu 
i Turystyki

Magdalena 
Kopczyńska

 Organizacja czasu wolnego dla dzieci z ubogich rodzin w wakacje 
2015 roku – UWAGA realizacja zadania możliwa w formie zlecenia 
zadania dla organizacji pozarządowej.

18 500,00 18 500,00 Wydział Spraw 
Społecznych

Projekt „Kolorowa Ściana” – „Dobra” Instalacja to: 1.  Miejsce 
publicznej zbiórki plastikowych nakrętek w celu pomocy finansowej 
dla potrzebujących, 2. Edukacja ekologiczna i społeczna, 3. Punkt – 
miejsce gdzie można organizować wydarzenia związane z 
dobroczynnością, 4. Oryginalna instalacja artystyczna jako element 
krajobrazu miejskiego. Ściana wykonana zostanie z przezroczystego 
tworzywa, Obiekt musi stanąć w miejscu monitorowanym Propozycja: 
1. Plac Wolności przy COP. 2. Bulwary Nadwarciańskie

29 999,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Instalacja ekranu na którym przez 24 godziny na dobę będzie 
wyświetlało się zadłużenie miasta. Pozwoli to pokazać mieskańcom 
jak bardzo są zadłużeni przez władze. Lokalizacja: w okolicy Urzędu 
Miasta na Placu Wolności.

10 000,00 Wydział 
Budżetu
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