
UCHWAŁA NR 861 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie przyjęcia PLANU SMART CITY – KONIN. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz. 559 ze zm.) – 

Rada Miasta Konina uchwala co następuje:  

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Plan Smart City – Konin. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 861 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie przyjęcia PLANU SMART CITY – KONIN. 

Strategią Rozwoju Miasta – Plan 2020-2030 wspólnie określiliśmy, że Konin będzie 

stawał się Zielonym Miastem Energii. Dlatego chcemy wykorzystywać technologie 

informacyjne i komunikacyjne, by jeszcze szybciej i sprawniej ulepszać jakość usług dla 

mieszkańców, poprawić jakość życia i rozwijać się w taki sposób, by nie umniejszać 

szans kolejnych pokoleń na godne warunki życia. 

Inteligentne miasto to dla nas nie zakup kosztownych gadżetów, a zmiana sposobu 

działania oparta o wzmacnianie własnego potencjału dzięki integracji usług, które 

świadczymy i otwartemu podejściu do mieszkańców. 

Opracowanie pt. Plan Smart City – Konin zostało przygotowane w ramach projektu 

„Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 

POPT 2014-2020" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

oraz z budżetu państwa. 

Plan Smart City – Konin to dokument, który wytycza ścieżkę rozwoju Konina w duchu 

koncepcji Human Smart City – miasta, w którym technologie poprawiają relacje 

międzyludzkie, wspierają kreatywność i przedsiębiorczość. Wykorzystanie technologii 

sprawia, że Konin będzie stawał się miastem bezpieczniejszym i zdrowszym. Konin jest 

miastem, które chce realizować ambitne programy związane z wizją inteligentnego 

miasta. Zależy nam, by wdrażane przez nas technologie odpowiadały na potrzeby 

mieszkańców. Plan Smart City jest efektem współpracy pracowników urzędu, 

jednostek miejskich, organizacji pozarządowych czy zwykłych mieszkańców miasta 

z ekspertami. 

Prezentowany dokument składa się z trzech części: Planu, Wdrożenia oraz Raportu 

z badań i warsztatów. Zgodnie z przeprowadzoną do Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

diagnozą, problemem Miasta Konina jest m.in. brak wdrożonych rozwiązań Smart City 

umożliwiających zintegrowane zarządzanie rozwojem miasta, w tym zdalne 

zarządzanie infrastrukturą, otwarty dostęp do danych, platforma IT (centra wiedzy).  

W opracowaniu przedstawiono analizę SWOT i TOWS, cele, kierunki, działania (katalog 

projektów- 21 zadań) oraz źródła finansowania Planu Smart City - Konin, które w 

oparciu o analizy dokumentów, badania i warsztaty mają poprawić jakość życia 

mieszkańców w Koninie.  



Wśród zadań znalazły się np.: większy dostęp do e-usług Urzędu Miejskiego 

(w tym płatności); stworzenie polityki i platformy otwartych danych dostępnych dla 

wszystkich; nowoczesna i energooszczędna szkoła, edukacja w chmurze; warsztaty dla 

seniorów z aktywizacji cyfrowej; kompleksowy system zarządzania ruchem oraz 

analiza miejsc parkingowych; zwiększenie udziału pojazdów nisko- i zeroemisyjnych; 

wsparcie budowy atrakcyjności inwestycyjnej Konina oraz poprawa jakości obsługi 

inwestorów i przedsiębiorców z wykorzystaniem technologii cyfrowych; stworzenie 

spółdzielni rozwojowej dla Konina; optymalizacja kosztów funkcjonowania sieci i 

ułatwiona detekcja nadużyć; poprawa efektywności energetycznej budynków i 

oświetlenia miejskiego; zintegrowany i bezpieczny system monitoringu; itp.  

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie stosownej uchwały. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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