
UCHWAŁA Nr 26 
MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 20 maja 2014 roku 
w sprawie promocji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 

 

Na podstawie § 5, pkt. 1 i 4, § 6,  pkt. 1, 3, 6, 13 i 14 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
Konina, będącego Załącznikiem do Uchwały nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 
października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
(ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6988) – Młodzieżowa Rada Miasta Konina 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina podejmuje się działań promujących Koniński Budżet 
Obywatelski. 

 
§ 2. 

Zobowiązuje się radnych Młodzieżowej Rady Miasta Konina do propagowania założeń 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wśród uczniów konińskich szkół ponadgimnazjalnych 
przy współpracy z poszczególnymi Samorządami Uczniowskimi właściwymi dla danych 
szkół. 

 
§ 3. 

Zobowiązuje się prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Konina do aktywnej współpracy  
z Zespołem ds. Budżetu Partycypacyjnego. 

 
§ 4. 

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 
Bartosz MAŁACZEK 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego ma za zadanie aktywizację społeczną 
mieszkańców, integrację pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Budżet ma także pomóc we 
wspólnym wybieraniu zadań, najważniejszych dla miasta z punktu widzenia mieszkańców. 
Ułatwić komunikację pomiędzy mieszkańcami a administracją oraz umożliwi ć zrozumienie 
mieszkańcom mechanizmów, jakie kierują podejmowaniem inwestycji na terenie Konina 
przez samorząd. 

(materiał informacyjne dot. Budżetu Obywatelskiego) 
 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina powinna zaangażować się promocję idei budżetu 
obywatelskiego, szczególnie ze względu na możliwość podjęcia decyzji dotyczącej 
zadysponowania środków przez osoby, które ukończyły 16. rok życia. To jedna z niewielu 
okazji do tak bezpośredniego wpływu mieszkańców na sposób wydania części budżetu 
naszego miasta. Młodzieżowa Rada Miasta Konina może promować Koniński Budżet 
Obywatelski w Internecie na portalu społecznościowym „Facebook”, w konińskich szkołach 
ponadgimnazjanych poprzez Samorządy Uczniowskie oraz poprzez inicjowane akcje  
i konferencje tematyczne. 
 
Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Konina na 2015 r., w kwocie  
2 mln zł, o której przeznaczeniu mają zdecydować mieszkańcy poprzez zgłaszanie propozycji 
jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy albo powiatu, a następnie dokonanie 
wyboru - poprzez głosowanie - spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań. 
Zadania, które przejdą analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji od strony 
prawnej, zostaną poddane pod głosowanie. Te zadania, które uzyskają największą liczbę 
głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski, mają być 
realizowane w 2015 r. W ten sposób mieszkańcy Konina będą mogli bezpośrednio wpływać 
na to, jak są wydawane środki z budżetu miasta. Propozycję zadania do budżetu 
obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Konina powyżej 16 roku życia.  Spośród 
zadań, które znajdą się na kartach do głosowania mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, 
wybiorą te zadania, które mają znaleźć się w budżecie miasta oraz rozpocząć swoją realizację 
w  2015 r. 
 
 
 
 
 
 
 


