
PROTOKÓŁ Z I SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO -  KBO 2020-2024 

 

W dniu 23.10.2018 roku o godzinie 18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych  

w Koninie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące „Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego” na lata 2020-2024.  

Jako pierwszy zabrał głos Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Pan Bartosz 

Jędrzejczak. Powitał wszystkich przybyłych na konsultację  i poinformował o kończącym się 

w tym roku pierwszym wykonaniu (edycji) budżetu. W ciągu tych 5 lat każdego roku 

regulamin był zmieniany dopasowując się do oczekiwań mieszkańców przy niezmiennej 

kwocie dwóch milionów złotych, gdzie zmieniały się podziały na zadania małe i duże bądź 

też nie było podziału. Przedstawił też cel spotkania, konsultacje  regulaminu KBO w związku 

z nałożonym przez ustawodawcę zmianami dotyczącymi budżetów obywatelskich. Wszystkie 

miasta na prawach powiatu mają obowiązek wprowadzenia budżetu obywatelskiego.  

Pan Bartosz Jędrzejczak omówił zmiany, jakie powstały w  wyniku nowej ustawy. 

Głównym elementem jest zachowanie minimum 0,5% budżetu z poprzedzającego wykonanie 

budżetu miasta. Jeżeli jednak na korzyść mieszkańców przelicznik ten będzie pozwalał na 

dodanie większej wartości, to zostanie zwiększona wartość KBO. Aktualnie byłaby to kwota 

trzech milionów złotych. Drugim wymogiem jest zbieranie podpisów pod wnioskami, które 

miałyby stanowić nie więcej niż 0,1% uprawnionych do głosowania. Pani Monika Kosińska 

zaproponowała, by jednak wskazać w regulaminie minimalną liczbę podpisów pod 

zaproponowanym wnioskiem do KBO. Jednak Pan Bartosz Jędrzejczak zwrócił uwagę na 

RODO i zgłoszenie przetwarzania danych osobowych.( W jaki sposób zabezpieczyć ma się 

wnioskodawca podczas zbierania takich podpisów oraz w jaki sposób miałoby być 

weryfikowane podpisy). Pani Agnieszka Gołębiowska dostrzega zbieranie podpisów pod 

projektami, jako barierę zniechęcającą wnioskodawców. Mówi o edukacji w tworzeniu 

pomysłów. Pan Bartosz Jędrzejczak odnosił się do faktu, iż jeśli wnioskodawca sam zgłasza 

pomysł i nie będzie starał się zachęcać przyszłych głosujących to ten pomysł ma niewielką 

szansę, by zwyciężyć. Wnioskodawca sam musi zadbać o promocję swojego wniosku  

w sposób umożliwiający mu wygranie podczas wyborów. Mówił również o tym, że koniński 

regulamin KBO z poprzedniej edycji, jako jeden z dwóch w Wielkopolsce nie był 

zakwestionowany przez Wojewodę. Pan Bartosz Jędrzejczak podkreśla, że nie ilość 

podpisów ma znaczenie a sam pomysł czy spodoba się innym a sami wnioskodawcy 

przekonają do niego mieszkańców. Pozostałe aspekty tj. kalendarz, ilość przedstawicieli 

organizacji pozarządowych wskazanych przez KRDPP oraz ilość przedstawicieli urzędu nie 

uległy zmianie. Natomiast Zespół Koordynująco – Monitorujący został rozszerzony o radnych 

niezrzeszonych. Mówił również, że współpraca na etapie weryfikacji wniosku i realizacji 

zadania pomiędzy urzędem a wnioskodawcami jest coraz sprawniejsza. Wnioskodawcy mają 

możliwość brać udział, na każdym etapie oceny wniosku aż do momentu jego realizacji.  

Wiele dyskusji toczyło się nad wysokością kwoty wydatków budżetu obywatelskiego i jaki 

wówczas powinien być podział na zadnia i czy projekty instytucjonalne – głównie edukacyjne 

powinny być brane pod uwagę. Pani Monika Kosińska jest zdania, że nie można wykluczać 

żadnej z grup – typu szkoły, gdyż korzystają z tego mieszkańcy. Pani Maria Cybulska z kolei 

wraca uwagę, że budżet obywatelski ma służyć wszystkim i obiekty edukacyjne składające 

wniosek ograniczają w pewien sposób ogólnodostępność mieszkańców.  

z pomysłem na zewnątrz budynku ma możliwość taki warunek spełnić. Natomiast Pani 

Monika Kosińska nadmienia, że może warto zastanowić się nad przywróceniem podziału 



projektów na małe i duże, gdyż stwarzałyby one możliwość wykonania większego 

przedsięwzięcia. Sugerowała również, że granica projektów, z których wybiera się następne, 

które nie zostały wybrane z racji ograniczonego budżetu powinna być zmieniona a reszta 

pieniędzy mogłaby służyć uzupełnieniu braków w poprzednich projektach bądź być zwrócona 

do budżetu. 

Pan Bartosz Jędrzejczak poprosił zebranych o przesłanie swoich uwag na formularzu 

uwag. 

Na tym pan Bartosz Jędrzejczak zakończył pierwsze spotkanie konsultacyjne KBO  

i zaprosił wszystkich na następne, które odbędzie się 23.11.2018 r. o godz. 18:00 w COP.  

Całość spotkania została zapisana w wersji audio, która jest dostępna w COP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista obecności w załączniku. 

Sporządziła: 

Maria Cybulska  

Konin, 23.10.2018r. 


