
Konin, dnia 12.02.2020 r. 

 

 

 

 

 

BP.0003.11.2020 

 

        Pan Jakub Eltman 

        Radny Miasta Konina 

 

Szanowny Panie Radny. 

 

 W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie Strategii Rozwoju Konina 

informuję, że Strategia była tworzona przede wszystkim na podstawie potrzeb mieszkańców, 

które zostały zebrane podczas partycypacyjnego procesu budowania strategii (happening, 

warsztaty, spotkania, strona www, facebook) oraz na podstawie modelu rozwoju, 

stworzonego z wykorzystaniem nowego podejścia do rozwoju miast „Miasto-Idea” oraz 

koncepcji „Miasto Kreatywne”. Przedstawieniem wyników obu tych podstaw jest sam 

dokument strategii. 

 W definiowaniu największych wyzwań i potencjałów miasta oraz formułowaniu 

poszczególnych obszarów strategicznych i zawartych w nich sposobów działania 

wykorzystano również analizy statystyczne oraz diagnozy zawarte w następujących 

dokumentach: 

 Analiza statystyczna na potrzeby Strategii Rozwoju Konina na lata 2020 – 2028 

oraz Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2024, 

(2019), - w załączeniu, 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Konina, (2019) – w załączeniu, 



 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, (2017), 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina 2014-2020 (aktualizacja 2019), 

 Plan Zrównoważonej mobilności Miejskiej dla Miasta Konina (2016), 

 Aktualizacja projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2016-2030, (2016), 

 Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze opracowano dla 

potrzeb strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (2016) 

 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o na lata 2018-2023 (2018), 

 Plan Zrównowazonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 

2014-2020 (2013), 

 Strategia Deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej w Koninie na lata 2019 – 2025, 

(2019) 

Koszty związane z tworzeniem strategii:  

Umowa nr 1/WM/2019-72862 - 49. 200,00 zł 

Umowa nr 2/WM/2019-73086 - 39. 973,50 zł 
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