
Załącznik  

do Uchwały Nr 603 

Rady Miasta Konina 

 z dnia 29 września 2021 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Konina Plan 2020-2030 (dalej Strategii), w tym tryb 

konsultacji. 

1. Przy tworzeniu projektu Strategii mają zastosowanie m. in. następujące przepisy: 

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372). 

b) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057). 

c) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). 

2. Konsultacje będą ogłaszane w biuletynie informacyjnym Urzędu Miejskiego  

w Koninie oraz na stronie internetowej www.konin.pl, 

3. Ogłoszenie zawierać będzie co najmniej informacje o: konsultacjach, terminie  

i sposobie przekazywania uwag do projektu,  

4. Wszystkie materiały, niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach będą 

udostępniane  w formie elektronicznej. 

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 

Opracowanie projektu 

Strategii 

Opis Termin * 

Opracowanie wniosków z 

diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej gminy. 

Wnioski z diagnozy zostaną 

sporządzone na podstawie 

diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej 

gminy opracowanej z 

wykorzystaniem obecnie 

obowiązujących dokumentów 

źródłowych i danych 

IV kwartał 2021 

r. 

http://www.konin.pl/


Opracowanie projektu 

Strategii 

Opis Termin * 

statystycznych. 

Określenie celów 

strategicznych rozwoju w 

wymiarze społecznym, 

gospodarczym i 

przestrzennym; 

Wyznaczenie kierunków 

działań podejmowanych 

dla osiągnięcia celów 

strategicznych; 

Określenie oczekiwanych 

rezultatów planowanych 

działań oraz wskaźniki ich 

osiągnięcia. 

Podstawą do określenia celów, 

kierunków działań oraz 

rezultatów planowanych działań 

wraz ze wskaźnikami będą zapisy 

Strategii Rozwoju Konina Plan 

2020-2030 przyjętej uchwałą nr 

293 Rady Miasta Konina z dnia 22 

stycznia 2020 r. 

IV kwartał 2021 

r. 

Opracowanie modelu 

struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy, 

ustaleń i rekomendacji w 

zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie. 

Podstawą do opracowania 

modelu w formie tekstowej i 

graficznej będą ustalenia 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

I kwartał 2022 r.  

Wyznaczenie obszarów 

strategicznej interwencji 

kluczowych dla Konina 

oraz określonych w 

strategii rozwoju 

województwa, wraz z 

zakresem planowanych 

działań. 

W strategii w formie graficznej 

wskazane zostaną obszary 

strategicznej interwencji 

określone na poziomie regionu. 

Możliwe jest także wskazanie OSI 

na poziomie lokalnym, w obrębie 

miasta Konina. 

I kwartał 2022 r. 

Opracowanie systemu 

realizacji strategii, w tym 

wytyczne do sporządzania 

dokumentów 

wykonawczych. 

System realizacji zostanie 

opracowany w oparciu o 

dotychczasowe doświadczenia 

zarządzania programami 

strategicznymi. 

I kwartał 2022 r. 

Określenie ram 

finansowych i źródeł 

finansowania. 

Ramy finansowe i źródła 

finansowania Strategii zostaną 

określone z uwzględnieniem 

wieloletniej prognozy finansowej. 

I kwartał 2022 r. 

Przeprowadzenie procesu 

konsultacji z 

mieszkańcami, partnerami 

Konsultacje będą 

przeprowadzone w formie 

pisemnej. 

II kwartał 2022 r.  



Opracowanie projektu 

Strategii 

Opis Termin * 

społecznymi i 

gospodarczymi oraz 

partycypacji społecznej 

projektu strategii z 

sąsiednimi gminami i ich 

związkami oraz z 

właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej 

Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie. 

Uzyskanie opinii zarządu 

województwa w zakresie 

zgodności z regionalną 

polityką rozwoju i 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Opiniowanie Strategii przez 

zarząd województwa w zakresie 

zgodności z regionalną polityką 

rozwoju i zagospodarowania 

przestrzennego odbywa się w 

formie pisemnej. 

II kwartał 2022 r. 

Przeprowadzenie 

Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na 

Środowisko. 

Procedury związane z SOOŚ 

zostaną przeprowadzone 

zgodnie z ustawą o 

udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

II-III kwartał 

2022 r. 

Przedstawienie Radzie 

Miasta Konina uchwały o 

przyjęciu Strategii Rozwoju 

Konina Plan 2020-2030. 

 III kwartał 2022 

r.  

*Poszczególne czynności mogą ulec zmianie w zakresie czasu ich realizacji. Przy czym 

zmiany te mogą polegać wyłącznie na tym, iż poszczególne czynności zostaną zrealizowane 

wcześniej niż w przedstawionym powyżej harmonogramie. W przypadku opóźnień 

koniecznym będzie zmiana przedmiotowej uchwały. 



W ramach prac nad Strategią uwzględnia się dotychczas zrealizowane prace 

analityczno – diagnostyczne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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