
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2014  
Prezydenta Miasta Konina z dnia 13.02.2014r.  

projekt 
UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                  2014 roku 

 
 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”  
na lata 2015-2020 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 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 będzie realizowany przez 5 lat, zaczynając od Budżetu 
Miasta Konina na 2015 rok, w kwocie: 

a. 2.000.000zł na 2015 rok; 
b. 2.000.000zł na 2016 rok; 
c. 2.000.000zł na 2017 rok; 
d. 2.000.000zł na 2018 rok; 
e. 2.000.000zł na 2019 rok. 

 
§ 3. 

 
Koniński Budżet Obywatelski”, realizowany będzie na podstawie regulaminu określonego w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
                                                                       Przewodniczący Rady 
                                                                             Miasta Konina 

 
 Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr …… 

Rady Miasta Konin 

z dnia ………………….  2013r. 

 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżet Obywatelskiego” 
 

 
 Projekt Uchwały ma na celu uruchomienie „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” w 
mieście Koninie na lata 2015-2019. 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.  
 Projekt Uchwały został przygotowany przez „Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego na 
2015 rok” powołanego przez Prezydenta Miasta Konina Zarządzeniem Nr 133/2013 z dnia 28 
listopada 2013 roku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Konina, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, wybranych z pośród członków Konińskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
 
  

 Przewodniczący Zespołu  
 ds. Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok. 
  
 
 
 

 


