
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 135/2019 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 16.10.2019 roku 

 

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 

Uchwały Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku                          

w sprawie realizacji  ,,Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020 

-2024. 

 

Na podstawie art. 30 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 1 i 4 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia                 

27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2010 r. poz.  3170)  zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 

Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji ,,Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020 - 2024. 

 

 

§ 2. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie: 

1. Otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o 

godzinie 12:00  w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie. 

2. Otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 roku o godzinie 

17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie. 

3. Zbierania opinii i uwag drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w dniach                                

od  23 października do 25 listopada 2019 r. do godz. 15:30 (uwagi i opinie będą 

przesyłane na adres email: maria.cybulska@konin.um.gov.pl,  oraz adres pocztowy: 

Urząd Miejski w Koninie,   Pl. Wolności 1, 62-500 Konin  z dopiskiem „COP - 

Konsultacje KBO”). 

 



 

§ 3. 

Uczestnicy konsultacji (mieszkańcy miasta Konina) zostaną poinformowani o konsultacjach 

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Koninie oraz stronie kbo.konin.pl . 

§ 4. 

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miasta Konina oraz 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz stronie kbo.konin.pl . 

  § 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Organizacji Pozarządowych                      

w Koninie. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

 

       Piotr Korytkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


