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PROTOKÓŁ  ZE SPOTKANIA  ZESPOŁU DS. BUDŻETU 

PARTYCYPACYJNEGO NA R0K 2015, KTÓRE ODBYŁO SIĘ  W 

DNIU  18.12.2013r. 

 

 

W dniu 18.12.2013r. odbyło się w Ratuszu I spotkanie zespołu ds. 

budżetu partycypacyjnego na rok 2015r. 

W spotkaniu wzięli  udział następujący członkowie w/w zespołu: 

1. Mateusz Cieślak 

2. Bartosz Jędrzejczak 

3. Sławomir Kurek 

4. Kazimierz Lebioda 

5. Teresa Kołodziejczak 

6. Maria Cybulska 

7. Ewa Michalska 

8. Dariusz Loch 

9. Krzysztof Łyjak 

 

 

I. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu – Mateusz Cieślak. 

 

Następnie  zebrani na spotkaniu członkowie zespołu po krótce 

przedstawili się.  

Pan Mateusz Cieślak przypomniał zgromadzonym na spotkaniu 

podstawy prawne dotyczące pracy zespołu roboczego. 
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1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina z dn. 28 listopada 2013 

roku w sprawie powołania i trybu pracy Zespołu ds. Budżetu 

Partycypacyjnego na 2015 rok:  

2.  Załącznik do zarządzenia (regulamin). 

 

II. Następnym etapem spotkania , było przedstawienie przez Pana 

Mateusza Cieślaka Harmonogramu pracy w/w zespołu. 
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III. Po przedstawieniu Harmonogramu pracy grupa robocza podjęła 

dyskusje na w/w temat. 

Pytania zadawane przez członków grupy roboczej dotyczyły miedzy 

innymi: 

- jaka ma być nazwa budżetu ? ( na pewno nie „partycypacyjny” ) 

- kiedy i w jakiej formie startujemy jako zespół roboczy z kampanią 

informacyjną dotyczącą programu ? 

- kto będzie miał prawo wyboru ( głosowania) tylko mieszkańcy? , 

tylko pełnoletni? 

- co chcemy dzięki temu osiągnąć?, 

-co z wnioskami , które zostaną złożone po ustalonym terminie?, jak 

je obsłużyć? 

- w jakiej formie, w jaki sposób mają być składane propozycje ( czy w 

formie pisemnej, czy elektronicznej)? 

- jak ( i za ile?)promować możliwość nadsyłania propozycji zadań? 

- w jaki sposób przeprowadzić głosowanie? 

- jak ( i za ile?) promować głosowanie nad wyborem zadań do 

realizacji? 

- jak ( w jaki sposób) zachęcić osoby do aktywnego uczestnictwa  

( promocja?) ? 

- czy dzielić na „małe „ i „duże „ propozycje? 
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Zaproponowano rozszerzenie kampanii informacyjnej, to jest 

początek przesunięto na z miesiąca kwietnia na styczeń. Pierwszy 

etap to informowanie mieszkańców o założeniach funduszu, jego 

roli a po zatwierdzeniu metody wyboru – uzupełnienie o 

informowanie o zasadach i możliwościach składania wniosków, 

wyboru i realizacji.   

IV. Następne spotkanie grupy roboczej ustalono na dzień 

02.01.2014r. godz. 16:30, Sala Ratuszowa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


