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WPROWADZENIE 

 

Rewitalizacja to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji1. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR)  jest narzędziem, koordynacji 

procesu rewitalizacji w Koninie, które precyzuje cele i kierunki działania w ramach procesu 

rewitalizacji. Dokument został wypracowany wspólnie z interesariuszami procesu rewitalizacji  

i obejmuje m.in. wizję obszaru po realizacji procesu rewitalizacji, cele i kierunki działań oraz 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne. LPR został przyjęty uchwałą nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 

29 listopada 2017 roku.  

 

Mając na względzie ramy czasowe obowiązywania LPR założono możliwość aktualizacji zapisów 

dokumentu poza dwuletnim cyklem ewaluacji. W związku z powyższym przystąpiono do prac nad 

aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w zakresie listy 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych projektów mających wpływ  

na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”. 

 

Wytyczne w zakresie realizowania całego procesu rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 określają konieczność zapewnienia zasad partnerstwa i partycypacji w odniesieniu do 

programu rewitalizacji. Dotyczy to zarówno etapu przygotowania programu, jego aktualizacji, jak 

również etapu jego wdrażania i oceny osiągniętych efektów.  

 

Proces partycypacji społecznej zapewnia aktywny udział wszystkich interesariuszy tj. m.in.: 

mieszkańców, właścicieli i użytkowników wieczystych, jednostki samorządu terytorialnego, 

podmiotów zarządzających nieruchomościami, podmiotów prowadzących lub zamierzających 

prowadzić działalność gospodarczą oraz społeczną na obszarze gminny. Wszyscy interesariusze 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 zostali włączeni w proces 

aktualizacji programu rewitalizacji. 

 

                                                 

1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z  2019 r. poz. 730   



Raport z partycypacji społecznej Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 

 

                                                                                  

3 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

 

Niniejszy raport dotyczy procesu partycypacji społecznej w trakcie aktualizacji programu rewitalizacji. 

Przedstawiono w nim sposób naboru nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. wyniki uzyskane  

w trakcie działań partycypacyjnych, uwzględniające zaangażowanie wszystkich interesariuszy 

uczestniczących w procesie aktualizacji programu rewitalizacji. 

 

NABÓR NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 

W związku z zainteresowaniem interesariuszy procesu rewitalizacji tematyką rewitalizacji oraz chęcią 

zgłaszania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podjęto decyzję o aktualizacji LPR.  

 

Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały określone w Zarządzeniu nr 57/2018 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji 

nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Regulamin ma zastosowanie do projektów zlokalizowanych 

i realizowanych na obszarze rewitalizacji opisanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Konina na lata 2016-2023. W wyjątkowych sytuacjach przedsięwzięcie może zostać zlokalizowane 

poza obszarem rewitalizacji „Starówka”, jednak odbiorcą końcowym przedsięwzięcia muszą być 

mieszkańcy z obszaru rewitalizacji. 

 

Zakres naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przedmiotowy nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmował propozycje projektów społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, infrastrukturalnych lub integrujących ww. działania, skierowane  

w szczególności do lokalnej społeczności z obszaru rewitalizacji „Starówka”. 

 

Zakres tematyczny projektów był zgodny z celami wskazanymi w LPR oraz zgodny z celami 

kluczowymi przedsięwzięć rewitalizacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 

2016-2023. 

 

Projekty zgłoszone do LPR miały na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  
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Forma i sposób informowania  

Informacja zachęcająca do składania propozycji nowych przedsięwzięć, które mogłyby znaleźć się  

w programie rewitalizacji pojawiła się na: 

a) oficjalnej stronie Urzędu Miasta Konina pod adresami: http://rewitalkonin.pl/informacja-

dotyczaca-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konina-na-lata-2016-2023/ 

b) stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji pod adresem: 

https://rewitalkonin.pl/informacja-dotyczaca-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-

miasta-konina-na-lata-2016-2023/ 

 

Ponadto o aktualizacji LPR w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia 

nowych projektów mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”, zostali 

poinformowani także m.in.  

a) wszystkie jednostki Urzędu Miejskiego w Koninie (w tym m.in. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji), 

b) szkoły znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, 

c) instytucje kultury (Koniński Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom 

Kultury). 

 

Przebieg realizacji 

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych został ogłoszony w sierpniu 2018 roku. Pierwotnie miał 

zakończyć się 14 września 2018 roku, jednak został wydłużony do 19 października 2018 roku.  

 

Rezultaty działania  

W ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 17 propozycji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcia obejmowały zarówno działania miękkie, jak i działania 

infrastrukturalne.  

 

 

 

 

 

 

 

http://rewitalkonin.pl/informacja-dotyczaca-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konina-na-lata-2016-2023/
http://rewitalkonin.pl/informacja-dotyczaca-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konina-na-lata-2016-2023/
https://rewitalkonin.pl/informacja-dotyczaca-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konina-na-lata-2016-2023/
https://rewitalkonin.pl/informacja-dotyczaca-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konina-na-lata-2016-2023/
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POSIEDZENIA ZESPOŁU DS.REWITALIZACJI 

 

Zarządzeniem nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2018 r. powołany został Zespół  

ds. rewitalizacji, który stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina, a jego zadaniem jest 

wspomaganie procesu rewitalizacji. Powołany został w celu współpracy i wymiany poglądów 

interesariuszy procesu rewitalizacji. Uprawniony jest do wyrażania opinii oraz rekomendowania 

rozwiązań dotyczących przebiegu i oceny procesu rewitalizacji. 

 

Zespół ds. rewitalizacji pracuje w ramach dwóch podzespołów tj. w ramach podzespołu ds. wdrażania  

i monitoringu LPR oraz podzespołu opiniodawczo-doradczego. Skład, zasady naboru oraz tryb pracy 

Zespołu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 27.04.2018 roku. 

 

Przebieg i efekt posiedzeń 

W następstwie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbyły się następujące spotkania 

Zespołu ds. rewitalizacji:  

a)  24 października 2018 roku w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie, przy Pl. Wolności  

1 spotkanie podzespołu ds. wdrażania i monitoringu,  

b)  7 listopada 2018 roku, godz. 11:00, sala 101 Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności  

1 spotkanie podzespołu opiniodawczo-doradczy. 

 

Podczas powyższych spotkań zaprezentowano wszystkie przedsięwzięcia, które zostały złożone 

w ramach naboru. Każde z nich zostało przedyskutowane oraz poddane analizie. W ramach spotkań 

zgłaszano uwagi, sugestie mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu.  

 

Końcowym efektem spotkań było wypracowanie rekomendacji w zakresie dalszej pracy nad 

zgłoszonymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi (korekta, rozszerzenie opisów, uszczegółowienie 

informacji w zakresie rezultatów, szacunkowych wartości inwestycji itp.).  

 

W skład Zespołu ds. rewitalizacji weszli radni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie, pracownicy 

jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele 

przedsiębiorców, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji 

„Starówka”, przedstawiciele wspólnot wyznaniowych.  

 



Raport z partycypacji społecznej Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 

 

                                                                                  

6 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Konsultacje społeczne projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 

2016-2023 były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z poźń. zm.). Konsultacje społeczne dotyczące Aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 zostały przeprowadzone zgodnie  

z Zarządzenia nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019r. Obwieszczenie Prezydenta 

Miasta Konina o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało opublikowane 08.03.2019 roku. 

 

Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina  

na lata 2016-2023 w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych 

projektów mających wpływ na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka”. Celem konsultacji było 

zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i sugestii dotyczących zapisów dokumentu. 

 

Forma konsultacji społecznych 

Konsultacje były prowadzone w następujących formach: 

a) spotkania otwartego ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiających 

wyrażenie opinii, propozycji i uwag,  

b) zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej. 

 

Wszelkie uwagi, opinie, wnioski i sugestie dotyczące zaktualizowanego LPR było można składać: 

a) drogą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@konin.um.gov.pl, 

b) w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego  

w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11), 

c) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji 

www.rewitalkonin.pl. 

 

Uczestnicy konsultacji 

Uczestnikami konsultacji społecznych byli: 

a) mieszkańcy, 

b) przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych,  

c) przedstawiciele Zespołu ds. rewitalizacji 

d) Radni Miasta Konina, 
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e) wnioskodawcy przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

f) przedsiębiorcy. 

 

Termin konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 11 marca do 29 marca 2019 roku, w tym: spotkanie 

w sprawie opiniowania LPR, które miało miejsce w dniu 26.03.2019 roku w siedzibie Centrum 

Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

Sposób informowania o konsultacjach społecznych 

Informacje o konsultacjach społecznych dostępne były: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Konina pod adresem: 

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1872&kad= 

b)  na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Konina pod adresem: http://www.konin.pl/index.php/jeden-

news-new/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-

miasta-konin-na-lata-2016-2023.html 

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Konina 

d) na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji pod adresem: 

https://rewitalkonin.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-

rewitalizacji-miasta-konin-na-lata-2016-2023/ 

https://rewitalkonin.pl/spotkanie-konsultacyjne-aktualizowanego-lokalnego-programu-

rewitalizacji-miasta-konina-na-lata-2016-2023/ 

e) profilu portalu społecznościowym – Facebook -Konin I love it 

f) profilu portalu społecznościowym – Facebook COP pod adresem: 

https://www.facebook.com/cop.konin/?epa=SEARCH_BOX 

 

Przebieg konsultacji społecznych 

 

Otwarte spotkanie warsztatowe 

Spotkanie warsztatowe rozpoczęło się w dniu 26 marca 2019 roku od godz. 15:00  

w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Podczas konsultacji szczegółowo zostały 

omówione nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłynęły w ramach naboru  

do Urzędu Miejskiego w Koninie. Poinformowano także o procesie modyfikowania programu 

rewitalizacji.  

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konin-na-lata-2016-2023.html
http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konin-na-lata-2016-2023.html
http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konin-na-lata-2016-2023.html
https://rewitalkonin.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konin-na-lata-2016-2023/
https://rewitalkonin.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-aktualizacji-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-konin-na-lata-2016-2023/
https://www.facebook.com/cop.konin/?epa=SEARCH_BOX
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Uczestnicy spotkania zapoznali się ze wszystkimi przedstawionymi zmianami w aktualizowanym 

dokumencie oraz wyrazili swoje opinie, sugestie i przemyślenia na temat aktualizowanego LPR oraz 

nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedstawione nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały 

zaakceptowane przez interesariuszy procesu rewitalizacji uczestniczących w spotkaniu.  
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Zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej 

Mieszkańcy Starówki oraz wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji mieli możliwość 

przekazywania swoich opinii, wniosków, sugestii na temat  aktualizowanego LPR w formie 

elektronicznej oraz papierowej, w terminie: od  11.03.2019 do 29.03.2019r. W wyznaczonym terminie 

do Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęły żadne wnioski, sugestie, uwagi, opinie dotyczące 

aktualizacji LPR. Tym samym, proces współtworzenia z mieszkańcami aktualizowanego dokumentu 

LPR został zakończony. 

                                                                                                          

Wnioski z konsultacji społecznych 

Wnioski i opinia  wraz z rekomendacjami :  

a) Zwrócono uwagę na potrzebę zorganizowania prawidłowej komunikacji – możliwość 

swobodnego dojazdu dzieci i młodzieży na Starówkę, a w szczególności do planowanego 

Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej. 

b) Wskazano na  potrzebę urealnienia wartość realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

 pt. „Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej”. 

c) W projekcie rewitalizacyjnym pt. Warsztaty dla młodego pokolenia – kształtowanie postaw 

obywatelskich” słowo „bezkosztowo” zamienić na koszty w ramach realizowanego budżetu. 

Koszty w ramach powyższego projektu ponoszone są w zakresie działalności wnioskodawcy 

(budżetu miasta).  

d) Wyrażono wątpliwość, czy powstające kolejne lokale użytkowe w ramach przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego pt. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami  

w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Szarych Szeregów w Koninie (dawna 

baza PKS)” nie zmniejszą szans wynajmu lokali użytkowych na Starówce? Wnioskodawca 

powyższego projektu rewitalizacyjnego poinformował, że lokale użytkowe w ramach 

zgłoszonego przedsięwzięcia są budowane dla określonej grupy przedsiębiorców  

tj. przychodnie, gabinety lekarskie. Reasumując, adresat lokali użytkowych zasobu Miasta 

Konina będzie inny niż adresat lokali Wnioskodawcy.  

 

 


