
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2014  
Prezydenta Miasta Konina z dnia 13.02.2014r. 

 
Formularz zgłaszania uwag do Koni ńskiego Bud żetu Obywatelskiego  

 
Lp.  Wskazany zapis w projekcie 

Koni ńskiego Bud żetu Obywatelskiego 
(prosz ę poda ć nr paragrafu i punktu, stron ę) 

Proponowana zmiana 
(zapis paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

1 Karta wyboru zadań, oświadczenie Oświadczam, że jestem 
mieszkanką/mieszkańcem Konina… -> 
Oświadczam, że spełniam kryteria 
wymienione w par. 10 ust. 1 Regulaminu… 

Zgodnie z regulaminem do 
głosowania mają być uprawnieni 
wszyscy obywatele RP, a wymaga 
się od nich oświadczenia, że są 
mieszkańcami Konina. 

2 Regulamin KBO 
Par. 8 

Dodanie do paragrafu ustępu 3 o brzmieniu 
„Członkowie Komisji wyborczej wyznaczeni 
przez KRDPP nie mogą być jednocześnie 
radnymi Konina ani pracownikami Urzędu 
Miasta Konina”. 

W zespole ds. budżetu 
partycypacyjnego są dwie lub jedna 
osoby będące jednocześnie 
przedstawicielami NGO oraz 
pracownikami Urzędu. To nie 
gwarantuje ich niezależności. 

3 Regulamin KBO 
Par. 8 

Dodanie ustępu 4 o brzmieniu: „Komisja 
wyborcza wyznacza miejsca głosowania oraz 
wybiera okręgowe komisje wyborcze wg 
klucza ustalonego w par. 8 ust. 1 z 
uwzględnieniem ustępu 3. 

Brak jest w projekcie regulacji 
dotyczących miejsca głosowania i 
urzędujących tam komisji. 

4 Regulamin KBO 
Par. 15 ust. 1 

Proponowane brzmienie: „W przypadku gdy 
realizacja (…) przekracza zakładaną kwotę 
Budżetu Obywatelskiego na dany rok 
budżetowy o ponad 500 000 zł. ich różnica 
pomniejszy kwota BO na następny rok”. 

Potrzebny jest taki mechanizm 
bezpieczeństwa ponieważ 
przekroczenie kwoty wydaje się 
nieuniknione ze względu  na 
możliwe niespodziewane koszty. 

5 Regulamin KBO 
Par. 16 

Dodanie ustępu z o brzmieniu: „Zespół 
powoływany jest na tych samych zasadach 
co Komisja wyborcza”. 

Skład zespołu musi być od początku 
transparentny. 



6 Regulamin KBO 
Par. 11 

Dodanie ustępu z o brzmieniu: „w przypadku 
zdobycia tej samej liczby głosów przez 
projekty, pierwszeństwo ma projekt 
zgłoszony wcześniej”. 

Najprostszy sposób rozstrzygnięcia 
kwartalnego problemu. 

 
 

Osoba lub 
Organizacja 
zgłaszająca 
propozycje 

Adres telefon e-mail osoba kontaktowa  Data wypełnienia 
formularza 

Dominik Szopa 
 

   Dominik Szopa 05.03.2014 

 
 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r. 
• na adres e-mail: kbo2015@gmail.com 
• pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Konina z dopiskiem „Konsultacje - KBO” 
• przesłać pocztą na adres siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych: Plac Wolności 1, 62-500 Konin  z dopiskiem „Konsultacje – KBO”. 


