
Protokół ze spotkania Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO  

z dnia 27.06.2019 roku dotyczący wniosków do KBO na 2020 rok.  

 

W dniu 27.06.2019 r. o godzinie 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych 

przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie, odbyło się szóste spotkanie Zespołu 

Koordynująco-Monitorującego. W spotkaniu uczestniczyło 6 członków zespołu 

w następującym składzie: Pan Marek Zawidzki, Pani Maria Cybulska, Pan 

Bartosz Jędrzejczak, Pani Monika Kosińska, Pani Dorota Skąpska, Pan Marek 

Bystrzycki oraz zaproszeni goście: Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu, Pan Marek Zawidzki, 

który przywitał wszystkich zebranych i przedstawił cel spotkania. Zgodnie  

z Regulaminem „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”- Załącznik do Uchwały 

Nr 44 Rady Miasta Konin z dnia 30 stycznia 2019 roku – rozdział III § 4, pkt 1, 

zadaniem zespołu jest rozdzielenie wniosków na poszczególne wydziały, 

monitoring postępowania z wnioskami w Urzędzie oraz  rozpatrywanie odwołań 

złożonych przez wnioskodawców od negatywnej oceny wniosków. Na spotkaniu  

Zespół zajął się odwołaniem od negatywnej oceny trzech wniosków, pod nazwą: 

„Edupark Konin”, „Edupark Konin zielona kopuła czasu (Znaki drogowe  

i drogowskazy świata)”, „Edupark Konin zielona kopuła czasu - Historia PRL-u”, 

które wpłynęło dnia 17.06.2019 roku przez Pana Marka Jaśniewicza. 

Jako pierwszy przedstawił swoją opinię kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Pan Rafał Oblizajek, który wyjaśnił dlaczego wniosek został 

zaopiniowany negatywnie. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 lit. g oraz art.7 pkt 4 Ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wskazany we wniosku teren 

lokalizacji podlega ochronie konserwatorskiej i ujęty jest w wojewódzkiej  

i gminnej ewidencji zabytków, dlatego Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków 

w Poznaniu Delegatura w Koninie wydał opinię negatywną. 

Natomiast Pan Marek Jaśniewicz poinformował, że po rozmowie  

z konserwatorem zabytków zaproponował zmianę lokalizacji przy ogrodzeniu 

Parku im. F. Chopina a stadionem. Jest wolna działka  na której można 

wybudować te kopuły – numer geodezyjny 81 i 45/2. 

Pan Bartosz Jędrzejczak – kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych 

przypomniał, że zgodnie z § 5 pkt.1h, Regulaminu Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego „rezultaty projektu realizowanego w ramach KBO  

są ogólnodostępne dla mieszkańców”. 

Przewodniczący Zespołu Koordynująco- Monitorującego KBO Pan Marek 

Zawidzki zaproponował wizję lokalną, aby sprawdzić dokładnie lokalizację 

planowanego zadania. Pani Monika Kosińska zasugerowała, aby sprawdzić 

jeszcze dokładnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan 

budowy nowego stadionu, a także kwestie związane z odprowadzeniem wody  

i ścieków, kto będzie to utrzymywał ze względu na wnioskowaną budowę torów 

wodnych dla dzieci. Ustalono spotkanie na 28 czerwca 2019 roku na godz. 10:30 

przed wejściem do Parku od ulicy Nadrzecznej w Koninie. Na wizję zaproszono 



kierowników z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury  

i Gospodarki Komunalnej. Ze spotkania zostanie przygotowana notatka 

służbowa, która będzie stanowiła załącznik do protokołu. 

Na tym spotkanie zakończono, gdzie o kolejnym spotkaniu w sprawie odwołania 

członkowie Zespołu zostaną poinformowani telefonicznie przez Koordynatora 

Panią Marię Cybulską. 
 

Protokół sporządziła: 

Iwona Koralewska 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Notatka służbowa 






