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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”  

 

           

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania uwag i opinii  mieszkańców miasta Konina w sprawie projektu Uchwały Rady 

Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.  Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały 

ogłoszone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 139/2020 z dnia 23.10.2020 r. Termin konsultacji ustalono od dnia 29 

października do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 15:30. 

W ramach konsultacji: 

- ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem wyżej wskazanej uchwały zamieszczono 

na stronie internetowej Miasta Konina w zakładce Konsultacje społeczne oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną  na adres: Centrum Organizacji 

Pozarządowych, Plac Wolności 1, 62-500 Konin z dopiskiem ,,Konsultacje KBO”  oraz pocztą elektroniczną na adres: 

maria.cybulska@konin.um.gov.pl używając załączonego formularza zgłaszania uwag. Dodatkowo informację o konsultacjach 

zamieszczono na  profilu www.facebook.com/cop.konin, 

- komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego, wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było Centrum Organizacji 

Pozarządowych. Projekt dokumentu przygotowało Centrum Organizacji Pozarządowych.  

- do dnia zakończenia konsultacji to jest do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 15:30 nie wpłynął żaden  formularz uwag.  

 

W dniu 12 listopada o godzinie 16:56 wpłynął drogą elektroniczną formularz uwag przesłany przez panią Annę Żabińską. Niestety z 

uwagi na niedotrzymanie daty i godziny możliwości składania swoich uwag do projektu Uchwały, które były określone w/w 

Zarządzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych nie może uwzględnić zgłoszonej uwagi. 

 

W związku z zakończeniem konsultacji Centrum Organizacji Pozarządowych  przygotowało sprawozdanie z przeprowadzonych 
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konsultacji dotyczących  projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 

 

Najważniejsze zmiany jakie zostały zaproponowane podczas konsultacji to między innymi: 

&1, pkt 2, ppkt f 

– dodano ostatni podpunkt „Strategia Rozwoju Konina”. 

& 3, pkt 2  

– w ostatnim zdaniu określono termin składania wniosków – „Jeśli ostatni dzień na składanie wniosków wypadnie w dniu wolnym od 

pracy, to przesuwa się on na  pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy.” 

  & 4, pkt 2 

 – w podpunkcie 1 zmieniono liczbę członków Zespołu Koordynująco-Monitorującego z pięciu na czterech z uwagi na problemy z 

utrzymaniem składu zespołu, 

- w podpunkcie 3 zmieniono liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez organizacje pozarządowe za 

pośrednictwem Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z pięciu na czterech z uwagi na problemy z utrzymaniem składu 

zespołu. 

& 4, pkt 7  

– zmieniono zapis „Sekretarz Zespołu Koordynująco-Monitorującego, którym jest Pracownik Koordynatora KBO” na „Sekretarz Zespołu 

Koordynująco-Monitorującego, którym jest Koordynator KBO”. 

& 6, pkt 1 

- dodano zapis na „w formie tradycyjnej” . Zmiana nawiązuje do & 7 w przypadku odwołania pandemii i odbycia się wyborów także w 

sposób tradycyjny. 

& 7, pkt 5 

 – zmieniono zapis o ilości punktów wyborczych z „ 4 do 10” na „może być utworzonych do 10 Punktów”. Podyktowane jest to 

możliwością przedłużenie stanu pandemii i likwidacją punktów wyborczych - tradycyjnego głosowania na rzecz głosowania 

elektronicznego. 

& 7, pkt 6 

 – dodano zapis „W przypadku utworzenia punktów wyborczych” nawiązanie do pkt 5 gdyby pandemia wygasła i mogły by się odbyć 
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wybory także w formie tradycyjnej. 

& 8, pkt 1 

- zmieniono zapis „ Głosowanie elektroniczne rozpoczyna się 1 września i trwa do zakończenia głosowania w lokalach wyborczych” na 

„Głosowanie elektroniczne rozpoczyna się 14 dni przed zakończeniem głosowania. Zakończenie głosowania elektronicznego przypada 

na godzinę 16:00 w trzecią niedzielę września”. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania głosowaniem elektronicznym.  

& 14, pkt 5 

 –  z tekstu usunięto stronę internetową www.pomysl.konin.pl , zmiana podyktowana jest redukcją kosztów. Kampanie informacyjną i 

edukacyjną przeniesiono na portale społecznościowe. 

& 16, pkt 3  

– zmieniono zapis z „Ewaluację prowadzi Zespół Koordynująco-Monitorujący, który może zostać poszerzony o ekspertów” na 

„Ewaluację prowadzi Zespół Centrum Organizacji Pozarządowych, który może zostać poszerzony o ekspertów”. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Załączniki do Uchwały Rady Miasta Konina: 

- Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, 

- Załącznik Nr 1 Wniosek do Budżetu Miasta Konina w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, 

- Załącznik Nr 2  Karta analizy wniosku, 

- Załącznik Nr 3 Karta do głosowania, 

- Załącznik Nr 4 Wzór logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 Konin, dnia 3.12.2020 r. 


