
UCHWAŁA Nr 44 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata  

2020-2024. 

 
 Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się do realizacji „Koniński Budżet Obywatelski” dla Miasta Konina.  

 

§ 2. 

 

1. Koniński Budżet Obywatelski obejmuje wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu 

Miasta Konina. 

2. Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany od 2019 roku, z uwzględnieniem 

rokrocznie kwoty  3.000.000 zł. 

3. Jeśli w danym roku budżetowym, poprzedzającym realizację kolejnej edycji KBO, po 

przeliczeniu 0,5% wartości wydatków budżetowych gminy wynosi więcej, niż 

zaplanowana pierwotnie kwota 3.000.000 zł, to przyjmuje się tą wartość jako 

obowiązującą. 

 

§ 3. 

 

„Koniński Budżet Obywatelski” realizowany jest na podstawie regulaminu określonego 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

           Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

/-/Wiesław Steinke 

 
 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 44 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku  

 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024. 

 

 

Uchwałą Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 

realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019 wprowadzony został 

obowiązujący Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami.  

Koniński Budżet Obywatelski ma za zadanie aktywizować i pobudzać do działania 

mieszkańców, pomagać wybierać i realizować najważniejsze, z punktu widzenia obywatela, 

zadania publiczne.  

Rolą Konińskiego Budżetu Obywatelskiego jest ułatwienie komunikacji pomiędzy 

mieszkańcami a samorządem oraz stworzenie możliwości poznania przez lokalną społeczność 

funkcjonujących mechanizmów inwestycyjnych. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) 

w ustawie o samorządzie gminnym dodała nowy art. 5a, co spowodowało konieczność 

zmiany zapisu w dotychczasowym Regulaminie. 

W związku z powyższym podjęcie nowej uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024 jest konieczne i niezbędne. 

 

 

                   Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 

 /-/    Wiesław Steinke 

 

 

         


