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Protokół z przebiegu spotkania konsultacyjnego dotyczącego zmiany Uchwały Nr 274 

Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na lata 2017-2019. 

W dniu 17 października 2017 roku o godzinie 18:00, w Centrum Organizacji Pozarządowych 

przy ul. 3 Maja 1-3 odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań konsultacyjnych, 

dotyczących wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 

2016 roku w sprawie realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2017-2019.  

W spotkaniu uczestniczyli: Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych - pan Bartosz 

Jędrzejczak, Koordynator KBO - pani Maria Cybulska, pracownik Wydziału Informatycznego 

Urzędu Miejskiego w Koninie i członek Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO - pani 

Edyta Przybysławska, Zastępca Kierownika Biura Prezydenta i Wiceprzewodnicząca 

Miejskiej Komisji Wyborczej - pani Aldona Rychlińska, pracownik Urzędu Miejskiego  

w Koninie - pan  Sławomir Kurek, reprezentujący ZHP Hufiec Konin - pan Mateusz 

Krzesiński  

i reprezentująca Fundację Aluminium pani Monika Marciniak.  

Spotkanie otworzył pan Bartosz Jędrzejczak, odczytując Zarządzenie Prezydenta 

Miasta Konina; poinformował uczestników spotkania o sposobach zgłaszania uwag i 

przedstawił Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz ze zmianami 

zaproponowanymi przez Urząd Miejski w Koninie. 

Pierwsza z zaproponowanych zmian dotyczyła rozszerzenia definicji mieszkańca Konina. 

Pani Aldona Rychlińska poinformowała, że w Statucie Miasta Konina nie ma definicji 

mieszkańca, natomiast obecnie przyjęta w Regulaminie KBO jest zgodna z prawem. Druga 

zmiana dotyczyła doprecyzowania granicy wiekowej wnioskodawcy, a następna zmiany 

składu Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO poprzez dodanie do niego jednego 

radnego niezrzeszonego. Następnie zaproponowano doprecyzowanie definicji czasu 

opiniowania wniosków przez wydziały UM, to jest do 60 dni - wraz z ewentualnym 

odwołaniem od decyzji. Poruszono także propozycję zmiany klasyfikacji wniosków. 

Zaproponowano likwidację podziału wniosków na małe i duże, padła propozycja ograniczenia 

kosztów realizacji wniosków: każdy do 100 tys. zł. Miałoby to m.in. ograniczyć składanie 

wniosków przez ośrodki edukacyjne. Pani Monika Marciniak zgłosiła uwagę, żeby zamiast 

likwidacji podziału na wnioski małe i duże, wydzielić określoną kwotę na projekty 

realizowane przez placówki oświatowe lub położyć nacisk na ogólnodostępność składanych 

projektów. Pani Maria Cybulska podkreśliła, że ogólnodostępność nie oznacza nieodpłatności 

w korzystaniu z obiektów realizowanych w ramach KBO.  

Następnie poruszono temat realizacji projektów. Zaproponowano, aby planowany czas 

realizacji nie przekraczał roku kalendarzowego. Podano propozycję rozwiązania dla sytuacji, 

w której nie będzie możliwe wybranie wykonawcy w przewidzianym terminie.   



Padła propozycja zwiększenia ilości Lokalnych Punktów Wyborczych i zwiększenie 

bezpieczeństwa w przypadku głosowania internetowego, poprzez wprowadzenie 

zabezpieczenia wiadomością SMS. Pani Monika Marciniak zaproponowała wprowadzenie 

możliwości weryfikacji głosów i ograniczenie ilości wysyłanych głosów z jednego numeru 

telefonu. Pan Mateusz Krzesiński i pani Monika Marciniak zgłosili również propozycję 

przywrócenia wynagrodzenia dla członków Komisji Wyborczych. Kolejna zmiana miałaby 

dotyczyć sposobu głosowania, zamiast sześciu mieszkańcy mieliby wybierać trzy spośród 

wszystkich poddanych pod głosowanie wniosków. Jest to zmiana związana z brakiem 

podziału na wnioski małe i duże. Mieszkańcy przed złożeniem wniosku musieliby uzyskać 

najpierw potwierdzenie dostępności obiektu, na którym miałby być realizowany projekt, 

poprzez uzyskanie podpisu od zarządcy obiektu.  

Pan Bartosz Jędrzejczak zaproponował, aby wydzielić takie miejsce we wniosku. Następnie 

wytłumaczył, dlaczego bez zmian została karta analizy wniosku.W trakcie dyskusji padła 

propozycja, aby po ostatecznej ocenie i weryfikacji, była ona udostępniana na stronie 

internetowej kbo.konin.pl. W związku z powyższym zapis uległ zmianie. Karta jest dostępna 

dla wnioskodawcy. Może on udostępnić kopię swojej karty innym zainteresowanym osobom, 

uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.  

Następnie dyskutowano nad propozycjami spisanymi przez mieszkańców, które przyniosła 

pani Monika Marciniak. Pan Bartosz Jędrzejczak zwrócił uwagę, że propozycje należy 

zgłaszać  na formularzu uwag. Poproszono o dostarczenie ew. uwag do koordynatora 

konsultacji. Na tym spotkanie zakończono.  

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Maria Cybulska  

 

 


