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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019 

 

           

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania uwag i opinii  mieszkańców miasta Konina w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Konina 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019.  Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ogłoszone zostały 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 154/2017 z dnia 28.09. 2017 r. Termin konsultacji ustalono na dni: od 15 października do 15 listopada 2017 r. 

W ramach konsultacji: 

- zamieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem wyżej wskazanej uchwały zostało umieszczone 

na stronie internetowej Miasta Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 

Miejskiego. 

Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną  na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1, 

62-500 Konin z dopiskiem ,,Konsultacje KBO”  oraz pocztą elektroniczną na adres: maria.cybulska@konin.um.gov.pl używając załączonego formularza 

zgłaszania uwag. Dodatkowo informację o konsultacjach zamieszczono na  profilu www.facebook.com/cop.konin,  

- 17 października i 7 listopada 2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie odbyły się dwa otwarte spotkania 

konsultacyjne służące omówieniu projektu uchwały. Na spotkaniach obecni  byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego w 

Koninie (dotyczy pierwszego spotkania w dniu 17.10.2017 r.) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie (dotyczy spotkania w dniu 07.11.2017r).  

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego, wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Projekt dokumentu przygotowało Centrum Organizacji Pozarządowych.  

 
Podczas spotkań konsultacyjnych  nie złożono formularzy zgłaszania uwag. W trakcie pierwszego spotkania omówiono metodykę działania Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami i proponowanymi przez UM Konin zmianami. Przekazano uczestnikom spotkania prośbę o zapisanie 

zgłaszanych w czasie dyskusji propozycji zgodnie z regulaminem konsultacji w formularzu zgłaszania uwag i dostarczeniu go na kolejne spotkanie lub do 
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dnia zakończenia konsultacji na adres urzędu. Do dnia zakończenia konsultacji to jest do dnia 15 listopada 2017 roku, kart/y nie dostarczono. Stąd 

organizatorzy konsultacji, w oparciu o ogólne uwagi ze spotkań, postanowili zapisać poniższe propozycje jako wspólne mieszkańcy/UM Konin – ujęte w 

nowym Regulaminie KBO na rok 2019. 

 

 
STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE KONSULTACJI KONIŃSKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO- Projekt Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019. 
Lp. Podmiot zgłaszający 

uwagę / opinię 
Część 

dokumentu, 
którego 

dotyczy uwaga 
/ opinia 

Treść proponowanej uwagi / opinii Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko UM Konina 

1. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski  Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych  

Rozdział I  
§1 pkt 2b 

d) Mieszkańcach – rozumie się przez to 
osoby zamieszkujące, przebywające w 
Koninie w związku z wykonywaniem 
pracy lub edukacją. 

Zmiana dotyczy 
doprecyzowania definicji 
mieszkańca. Na pierwszym 
miejscu zapisano osoby 
zamieszkujące. 

Zmiana przyjęta w całości. 
 

2. Urząd Miejski Wydział 
Prawny i Zamówień 
Publicznych 
 

Rozdział II  
§ 2 pkt 1 

Wniosek do „Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego” złożyć może każdy 
mieszkaniec mający w dniu składania 
wniosku, ukończone 16 lat. 

Zmiana dotyczy zapisu „w 
dniu składania wniosku” 
poprzedni zapis  brzmiał 
”Wniosek do „Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego” 
złożyć może każdy 
mieszkaniec mający 
ukończone 16 lat”. 

Zmiana przyjęta w całości. 

3. Radni/Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział III  
§ 4 pkt 2 

 

 po jednym radnym z każdego 
klubu, reprezentowanego w Radzie 
Miasta Konina oraz radny 
repezentujący radnych 
niezrzeszonych 

Dodano zapis 
uwzględniający głos radnych 
niezrzeszonych.  

Zmiana przyjęta w całości. 

4. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 

Rozdział III  
§ 4 pkt 5 

Dodano p. 5 „ Karta analizy wniosku 
jest dostępna wyłącznie dla 

Dodano po debacie nt. KBO 
przeprowadzonej w dniu 

Zmiana przyjęta w całości. 
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Organizacji 
Pozarządowych 
 

 wnioskodawcy, którego projektu 
dotyczy. Karta jest dostępna na etapie 
weryfikacji formalno-prawnej oraz 
podczas realizacji wniosku.” 

26.09.17 

5. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział III  
§ 4 pkt 15 

 

Zapisano:  Właściwe wydziały 
merytoryczne Urzędu Miejskiego 
dokonują oceny wniosków w ciągu 60 
dni od dnia złożenia wraz z ewentualną 
korektą w tym wynikającą z odwołania. 

Doprecyzowano, konieczne 
jest przewidzenie przez 
wydziały i jednostki 
opiniujące - czasu dla 
obsłużenia odwołań od 
negatywnej oceny wniosku.  

Zmiana przyjęta w całości. 

6. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 
 

Rozdział III  
§ 5 pkt 1d 

 

Zapisano: Jego szacunkowy koszt 
realizacji nie przekracza: 100.000,00 zł.  

Brak podziału na małe i duże 
wnioski. Celem jest 
ograniczenie składania 
projektów inwestycyjnych, 
wspierających instytucje. 

Zmiana przyjęta w całości. 

7. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział III  
§ 5 pkt 1e 

 

Dodano słowo planowany. 
Zapisano: planowany okres realizacji 
zadania nie przekracza roku 
kalendarzowego 

Dopisano  w związku ze 
zmianą w § 11 ust. 4 (patrz 

poniżej) 

 Zmiana przyjęta w całości. 

8. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział III  
§ 5 pkt 1h 

 

Zapisano: rezultaty projektu 
realizowanego w ramach KBO są 
ogólnodostępne dla mieszkańców.  

Zapis pozostawiono w wersji 
pierwotnej ale postanowiono 
zwiększyć nacisk na 
weryfikację dostępności do 
zrealizowanych projektów 
dla mieszkańców (w trakcie  
formalnej analizy wniosku – 
chodzi o wstępne 
zapewnienie ze strony 
zarządcy budynku czy terenu 
o ogólnodostępności).  

Zmiana przyjęta w całości. 

9. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 

Rozdział IV  
§ 7 pkt 5 

Zapis brzmi: „W celu przeprowadzenia 
głosowania tworzy się od 4 do 10 

Rozszerzenie do 
maksymalnie 10 punktów. 

Zmiana przyjęta w całości. 
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Organizacji 
Pozarządowych 
 

 Punktów Wyborczych w granicach 
administracyjnych Miasta Konina” 
. 

Taka ilość zostanie 
zaproponowana  w edycji 
2019, jako uzupełnienie dla 
głosowania internetowego z 
potwierdzeniem SMS. 

10. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział IV  
§ 7 pkt 6 

 

Poprzedni zapis brzmiał: ”Konińska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego 
zajmuje się wyborem członków 
Punktów Wyborczych na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców. Miejska 
Komisja Wyborcza zatwierdza listę 
członków Lokalnych Punktów 
Wyborczych”. Aktualny zapis brzmi: 
„Miejska Komisja Wyborcza zajmuje 
się wyborem członków Punktów 
Wyborczych na postawie zgłoszeń 
mieszkańców. Miejska Komisja 
Wyborcza zatwierdza listę członków 
Lokalnych Punktów Wyborczych”.  

Pierwotnie planowany udział 
przedstawicieli III sektora 
zgłaszanych przez KRDPP w 
punktach wyborczych nie 
sprawdził się. Osoby 
wskazane nie stawiły się do 
pracy w komisjach. Stąd 
obowiązek przeniesiono do 
zadań Miejskiej Komisji 
Wyborczej. Pozostawiono 
bezpłatny udział w pracach 
komisji. 

Zmiana przyjęta w całości. 

11. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 
 

Rozdział IV  
§ 8 pkt 1 

 

Aktualny zapis brzmi: Głosowanie 
elektroniczne rozpoczyna się 1 
września i trwa do zakończenia 
głosowania w lokalnych punktach 
wyborczych. 

Wynika z użycia regulaminu 
w ostatniej edycji KBO 
(2019).  

Zmiana przyjęta w całości. 

12. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział IV  
§ 9 p. 1 

 

Aktualny zapis brzmi: Uprawnieni do 
głosowania są wszyscy mieszkańcy 
mający w dniu głosowania 
(elektronicznie - w dniu przesłania 
karty do głosowania) ukończony 16 rok 
życia. 

Doprecyzowano dla 
głosowania elektronicznego. 

Zmiana przyjęta w całości. 

13. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 

  Rozdział IV  
§ 9 pkt 2 

 

Aktualny zapis brzmi: Za ważnie 
oddany głos uznaje się zaznaczenie na 
Karcie do głosowania maksymalnie 3 

Poprzedni zapis zmieniono w 
związku z brakiem podziału 
na wnioski małe i duże. 

Zmiana przyjęta w całości. 
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Pozarządowych 
 

wniosków. W przypadku zaznaczenia 
większej ilości wniosków głos uznaje 
się za nieważny. 
 

14. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział IV  
§ 10 pkt 1 

 

Aktualny zapis brzmi: Jako wybrane 
wnioski uznaje się zadania, które 
uzyskały największą ilość głosów i nie 
więcej niż wartość całkowitej kwoty 
przeznaczonej na Budżet Obywatelski 
w danym roku budżetowym. 
 

Ujednolicono formułę. Brak 
podziału na małe i duże 
wnioski. 

Zmiana przyjęta w całości. 

15. Urząd Miejski Wydział 
Prawny i Zamówień 
Publicznych. 
 

Rozdział V  
§ 11 pkt 4 

 

 Dodano  zapis: W uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności 
spowodowanych przedłużającą się 
procedurą formalna lub 
administracyjną, dopuszcza się 
realizację wniosku po zakończeniu 
roku budżetowego, w planie którego 
wniosek został ujęty – przy zachowaniu 
zasad budżetowania wynikających z 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych. 

Zmiana dotyczy sytuacji 
stanowiących wyjątek od 
reguły jednorocznej 
realizacji wniosków, na które 
UM nie ma wpływu np.: 
przedłużające się 
postępowanie 
administracyjne 
(konserwator zabytków, 
RDOŚ itp.) czy konieczność 
powtórzenia (czasem więcej 
niż raz) przetargu (coraz 
częstsza sytuacja w związku 
z brakiem ofert na rynku lub 
cenami ofertowymi 
przekraczającymi kwoty 
zaplanowane w budżecie).  

Zmiana przyjęta w całości. 

16. Urząd Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział V  
§ 11 pkt 5 

 

Aktualny zapis: Kontrolę zadań oraz 
opiekę nad inwestycjami (zadaniami) 
przejmuje właściwy wydział 
merytoryczny np. sprzątanie, 
zamieszczenie regulaminu, 
zamieszczenie oznakowania KBO 

Dodano „zamieszczenie 
oznakowania KBO (wzór 
logo zamieszczono w 
Załączniku nr 4 do 
niniejszego Regulaminu).” 

Zmiana przyjęta w całości. 
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(wzór logo zamieszczono w Załączniku 
nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

17. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Rozdział V  
§ 13 pkt 3 

 

Aktualny zapis: W przypadku, kiedy w 
ramach wniosków pozostaną wolne 
środki finansowe, Prezydent Miasta 
przedkłada Radzie Miasta propozycje 
uzupełnienia  wniosków o niewybrane, 
mające największą liczbę głosów pod 
warunkiem, że mieszczą się w puli 
przyznanych środków finansowych.  

Brak podziału na małe i duże 
wnioski. Ujednolicenie 
kwoty i wynikającego z tego 
zapisu. 

Zmiana przyjęta w całości. 

18. Mieszkańcy/Urząd 
Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Wniosek do 
Budżetu Miasta 

Konina w 
ramach  

Konińskiego 
Budżetu 

Obywatelskiego 
 

Dodano rubrykę: Potwierdzenie 
dostępności obiektu/terenu, na którym 
miałby być realizowany projekt, 
poprzez uzyskanie podpisu od zarządcy 
obiektu/terenu (jeśli dotyczy):  
 

Dodano po spotkaniu 
konsultacyjnym. 

Zmiana przyjęta w całości. 

19. Urząd Miejski Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 
 

Karta do 
głosowania 

Nowy zapis: Karta do głosowania do 
realizacji w Budżecie Miasta Konina na 
2019 rok w ramach „Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego” 

 usunięto zapisy dotyczące 
obsługi głosowania w podziale 
na małe i duże wnioski 

 zmieniona ilość głosów. Z 6 na 
3 

 usunięto podział na zadania 
 skorygowano informację o 

metodzie głosownia. 

Doprecyzowano zapisy: rok 
do regulaminu,  wartość – 
brak podziału na małe i duże, 
z karty usunięto między 
innymi podział na zadania  
małe i duże.  

Zmiana przyjęta w całości. 
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Załączniki: 
 
 

1. Listy obecności otwarte spotkania konsultacyjne (17.10.2017 i 07.11.2017). 
2. Protokół z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 17.10.2017 r. 
3. Protokół z przebiegu spotkania konsultacyjnego w dniu 07.11.2017 r. 
4. Projekt Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019. 
5. Załączniki do Uchwały Rady Miasta Konina: 

- Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, 
- Załącznik Nr 1 Wniosek do Budżetu Miasta Konina w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, 
- Załącznik Nr 2  Karta analizy wniosku, 
- Załącznik Nr 3 Karta do głosowania, 
- Załącznik Nr 4 Wzór logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 
 

 
 Konin, dnia…………..2017 rok 


