
Protokół ze spotkania Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO  

z dnia 13.06.2019 roku dotyczący wniosków do KBO na 2020 rok.  
 

W dniu 13.06.2019 r. o godzinie 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych 

przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie, odbyło się piąte spotkanie Zespołu 

Koordynująco-Monitorującego. W spotkaniu uczestniczyło 7 członków zespołu 

w następującym składzie: Pan Marek Zawidzki, Pani Maria Cybulska, Pan 

Bartosz Jędrzejczak, Pan Rafał Duchniewski, Pani Monika Kosińska, Pani 

Dorota Skąpska, Pani Beata Twardowska oraz zaproszeni goście: Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. Spotkanie otworzył Przewodniczący 

Zespołu, Pan Marek Zawidzki, który przywitał wszystkich zebranych i 

przedstawił cel spotkania. Zgodnie z Regulaminem „Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego”- Załącznik do Uchwały Nr 44 Rady Miasta Konin z dnia 30 

stycznia 2019 roku – rozdział III § 4, pkt 1, zadaniem zespołu jest rozdzielenie 

wniosków na poszczególne wydziały, monitoring postępowania z wnioskami w 

Urzędzie oraz  rozpatrywanie odwołań złożonych przez wnioskodawców od 

negatywnej oceny wniosków. Na spotkaniu  Zespół zajął się odwołaniem 

złożonym Przez Panią Annę Jakubowską i Pana Kazimierza Zajączkowskiego.  
Jako pierwszy omówiono temat dotyczący odwołania od negatywnej opinii Pani 

Anny Jakubowskiej pn.: „Zjazd i wyjazd z ul. Kard. S. Wyszyńskiego na teren 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie”, która zgodnie ze złożonym odwołaniem  

z dnia 29 maja 2019 roku skierowanym do Zespołu Koordynująco-

Monitorującego potwierdziła swoje niezadowolenie z pisma jakie otrzymała  

z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 22.05.2019 roku. Uważa,  

że powstanie zjazdu i wjazdu z ulicy Wyszyńskiego na teren działki nr 47 nie 

będzie zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego a rozwiąże problem 

komunikacyjny koło Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola nr 12. 

Następnie stanowisko w tej sprawie zajął Pan Marcin Rubas z Zarządu Dróg 

Miejskich w Koninie, który wyjaśnił dlaczego wniosek nie uzyskał pozytywnej 

rekomendacji. Zgodnie z art.29, ust.4 Ustawy o drogach publicznych 

sprecyzowano, że zarządca drogi może odmówić wydanie zezwolenia  

na lokalizację zjazdu ze względu na wymogi wynikające z warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Ponadto ul. 

Kardynała Wyszyńskiego jest drogą o dużym natężeniu ruchu gdzie 

proponowana lokalizacja zjazdu zagrażałaby bezpieczeństwu ruchu drogowego i 

pieszego – w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych. Działka 47, obręb 

Glinka posiada dojazd od ul. 11 Listopada – odgałęzienie. W związku z 

powyższym zgodnie z art.29, ust.4 Ustawy o drogach publicznych ustawodawca 

ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 

ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg. 

Przewodniczący Zespołu Pan Marek Zawidzki zaproponował wizję lokalną,  

w celu dokonania ponownej oceny złożonego wniosku. Ustalono spotkanie na 

14 czerwca 2019 roku na godz. 9:00 przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 



7 w Koninie. Ze spotkania zostanie przygotowana notatka służbowa, która 

będzie stanowiła załącznik do protokołu. 

Drugim omówionym tematem dotyczącym odwołania od negatywnej opinii był 

wniosek Pana Kazimierza Zajączkowskiego pn.: „Samochód typu BUS 9- cio 

osobowy służący do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży na zawody, 

zgrupowania sportowe oraz wszystkich uczestników (w tym dorosłych) na rajdy 

i festyny turystyczne”, który nie zgadza się z opinią Wydziału Sportu i 

Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie z dnia 28.05.2019 roku i sugeruje aby 

wniosek poddać pod głosowanie mieszkańców Konina. Uważa, że zakupiony 

samochód nie będzie przeznaczony do zarobkowych usług transportowych, 

tylko ma służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta interesujących się 

sportem, rekreacją i turystyką, a szczególnie dzieciom i młodzieży 

uprawiających sport.  

Następnie stanowisko w tej sprawie zajął Pan Tomasz Sękowski z Wydziału 

Sportu i Turystyki w Koninie, który wyjaśnił dlaczego wniosek nie uzyskał 

pozytywnej rekomendacji. Zgodnie z § 5 pkt.1h, Regulaminu Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego „rezultaty projektu realizowanego w ramach KBO  

są ogólnodostępne dla mieszkańców”, natomiast wniosek Pana Kazimierza 

Zajączkowskiego nakłada nacisk na potrzeby transportowe zawodników  

i trenerów Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów oraz nie wskazuje 

źródeł pozyskania środków niezbędnych do utrzymania pojazdu, tj. koszty 

związane z ubezpieczeniem, zakupem paliwa itp. 

Pan Marek Zawidzki – Przewodniczący Zespołu Koordynująco- Monitorującego 

KBO poddał pod głosowanie członkom Zespołu wniosek Pana Kazimierz 

Zajączkowskiego. Członkowie Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO  

na rok 2020 zagłosowali następująco: 3 głosy „za”, 2 „przeciw”  

i 1 „wstrzymujący”. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. 

 

 

Na tym spotkanie zakończono. O terminie następnego spotkania członkowie 

Zespołu zostaną poinformowani telefonicznie przez Koordynatora Panią Marię 

Cybulską.  
 

Protokół sporządziła: 

Iwona Koralewska 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Notatka służbowa 


