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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 § 3.1 Wniosek może złożyć każda osoba będąca obywatelem 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

„Wniosek może każdy”  Dzięki temu wnioski będą mogli również mieszkańcy Konina 
nie będący obywatelami RP. 

2 § 5.1 Wnioski złożone zgodnie z zasadami opisanymi w 
Rozdziale II podlegają 
weryfikacji wykonalności w Urzędzie Miejskim.  
 

Zmienić na „§ 5.1 Wnioski złożone zgodnie z zasadami 
opisanymi w Rozdziale II podlegają w Urzędzie 
Miejskim ich zgodności z wytycznymi formalno-
prawnymi określonymi w § 6. pkt 1.” 

„Wykonalność” to wyrażenie nieprzejrzyste i nieprezycyjne. 

3 § 8 
1. W celu organizacji głosowania powoływana jest co roku 
Komisja Wyborcza, w skład 
której wchodzą: 
a. Dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koninie; 
b. Trzech członków Rady Miasta Konina; 
c. Dwóch członków Konińskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

Zmienić na  
„§ 8 
1. W celu organizacji głosowania powoływana jest co 
roku Komisja Wyborcza, w skład 
której wchodzą: 
a. Trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 
Koninie; 
b. Trzech członków Rady Miasta Konina; 
c. Trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych 
wytypowanych przez Konińską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. 
d. Trzech mieszkańców miasta, którzy zostają w 
otwartym naborze. W przypadku ilości zgłoszeń 
większej niż trzy wybór następuje poprzez losowanie.” 

Mieszkańcy i mieszkanki Konina powinni mieć wpływ na 
przeprowadzenie budżetu obywatelskiego poprzez zasiadanie 
w każdym Zespole zajmującym się tą inicjatywą. 

4 § 10. 2 Uprawnieni  do  głosowania  są  wszyscy  obywatele  
Rzeczypospolitej  Polskiej,  mający  
skończony 16 rok życia.  

Zmienić na „Uprawnieni do głosowania są mieszkanki 
i mieszkańcy Konina powyżej 16 roku” 

Dzięki temu udział w BO będą mogli wziąć tylko mieszkańcy i 
mieszkanki Konina, w tym co, którzy nie są obywatelami RP. 

5 § 15.1.  W przypadku, gdy realizacja wybranych przez 
mieszkańców zadań przekracza zakładaną  
kwotę Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy, ich 
różnica pomniejszy kwotę   
Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok. 
  
2.  Pomniejszenie  Budżetu  Obywatelskiego  na  kolejny  rok  
budżetowy  może  się  odbyć  
najpóźniej na dwa tygodnie przed głosowaniem nad wnioskami 
do tego budżetu.  

Wykreślić oba punkty, wpisać (wzorem Łodzi): 
„W przypadku, gdy nie wystarcza środków na 
realizacje kolejnego, wybranego w głosowaniu 
zadania, zostają uwzględnione pierwsze z następnych 
zadań na liście, których szacunkowy koszt nie 
przekroczy kwoty przeznaczonej na budżet 
obywatelski.”  

Nie można uszczuplać środków z kolejnych lat, bo spowoduje 
to w następnych latach zmniejszenie tych kwot i brak środków 
na realizacje wybranych w kolejnych latach zadań 

6 Dodać Rozdział (między II a III rozdziałem obecnego 
regulaminu), zatytułowany: 

Dodać: 
 

Spotkania mieszkańców i mieszkanek są podstawowym 
elementem budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego, który 



 
Zasady organizacji spotkań mieszkańców w ramachbudżetu 
obywatelskiego 

Rozdział (odpowiedni) 
Zasady organizacji spotkań mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego 
 
§ (odpowiedni) 
1. Spotkania mieszkańców miasta będą odbywać się na 
każdym etapie prac nad budżetem obywatelskim, tzn.:  

a) ustalenie zasad procesu i wprowadzonych 
zmian w danym roku kalendarzowym; 

b) ustalenie priorytetów budżetowych na dany 
rok (wyznaczenie tematów przewodnich 
obowiązujących w ramach budżetu 
obywatelskiego) [od 2015 r.]; 

c) wspólne przygotowywanie wniosków; 
d) publiczna prezentacja i dyskusja dotycząca 

zweryfikowanych wniosków; 
e) podsumowanie prac w danym roku i 

przedstawienie propozycji zmian w 
przyszłych edycjach BO. 

2. Na każdym etapie prac nad Budżetem Obywatelskim 
odbędą się przynajmniej trzy spotkania z 
mieszkańcami  miasta o różnych godzinach i w 
różnych miejscach, aby umożliwić jak najszersze 
uczestnictwo. 

odróżnia go od innych praktyk partycypacyjnych. Innymi 
słowy, bez organizacji spotkań mieszkańców na każdym etapie 
inicjatywy, stanie się ona budżetem obywatelskim z nazwy. 

7 § 5  
dodać punkt 4.  
Mieszkańcy i mieszkanki Konina mają możliwość 
uczestniczenia w procesie weryfikacji projektów. Informacja o 
posiedzeniach poszczególnych komórek UM odpowiedzialnych 
za ten proces jest dostępna w Internecie pod adresem 
www.kbo.konin.pl. Posiedzenia mają charakter otwarty. 

  

 
Osoba lub Organizacja 
zgłaszająca propozycje 

Adres telefon e-mail osoba kontaktowa  Data wypełnienia formularza 

 
Wojciech Kębłowski, 
Université libre de 

Bruxelles, Vrije Universiteit 
Brussel 

    06 marca 2014 r. 

 
 
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”. 


