
Stowarzyszenie 

Aglomeracja Konińska

Połączyć siły to początek, pozostanie razem to postęp, 

wspólna praca to sukces”

Henry Ford



Jak to się zaczęło? - Historia Aglomeracji Konińskiej

23 stycznia 2013 roku został podpisany list intencyjny w celu

realizacji założeń rozwoju OFAK

„Biorąc pod uwagę założenia europejskiej polityki spójności i polskiej polityki

rozwoju oraz wynikających z nich zasad zintegrowanego zarzadzania

wielopoziomowego wobec terytorium, wyrażając chęć rozwoju OFAK, strony

postanawiają zgodnie współpracować dla realizacji celu, jakim jest spójny pod

względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym rozwój OFAK dla dobra

wspólnot społecznych”.

2013-2015 realizacja projektu „Aglomeracja konińska – współpraca

JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”

„Głównym celem była integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału

rozwojowego OFAK poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów

rozwojowych obszarów. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych, wzmocnienie

istniejącej współpracy, promowanie terytorialno-funkcjonalnego podejścia do

polityki rozwoju oraz stworzenie dokumentów strategicznych”.

Dokumenty OFAK obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.!!! 

Z tego względu zasadne jest przejęcie koordynacji nad zadaniami z zakresu inicjowania

i koordynacji wdrażania zintegrowanych projektów strategicznych, mających istotne

znaczenie dla rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, wdrażanych przez kilku partnerów

OFAK, przez upoważniony podmiot. Sugeruje się utworzenie specjalnej instancji –

aglomeracyjnego stowarzyszenia, którego uczestnikami powinny być wszystkie

samorządy tworzące OFAK.



Aglomeracja Konińska to obszar 

znajdujący się w środkowej Polsce, 

we wschodniej części województwa 

wielkopolski.

• 16 JST (w tym Miasto Konin, Powiat 

Koniński i 14 gmin: Golina, Rzgów, 

Grodziec, Rychwał, Stare Miasto, 

Krzymów, Kramsk, Kazimierz Biskupi, 

Ślesin, Kleczew, Wilczyn, Sompolno, 

Skulsk i Wierzbinek)

• powierzchnia - 1.661,2 km2 

• ludność - 203.575 (dane na 31.12.2019)

Charakterystyka Aglomeracji Konińskiej



Dlaczego Stowarzyszenie!!! 

• Rozwój gospodarczo-społeczny i infrastrukturalno-środowiskowy całego OFAK,

• Zgodność z założeniami Umowy partnerskiej na lata 2021-2027 „inicjowanie różnych form
współpracy jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie dostarczania usług publicznych i
realizowania wspólnych inwestycji – w tym w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza
granice pojedynczej JST”. Jeden z głównych celów Umowy partnerskiej – cel 5 Europa bliżej
obywateli [budżet 4,7 mld euro] skierowany jest na zwiększenie wpływu wspólnot lokalnych na
kształt działań nakierowanych na rozwój terytoriów i rozwiązywania ich specyficznych
problemów,

• Zgodność z Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku „tworzenie
mechanizmów porozumień terytorialnych, dzięki którym będzie można realizować działania
dopasowane do typów układów funkcjonalnych, a nie ograniczać podziałem
administracyjnym”,

• Zmiany w polityce rozwoju gminy wynikające ze zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju – wprowadzenie np. porozumień terytorialnych, strategia ponadlokalna,

• Współpraca i brak rywalizacji pomiędzy JST w ogłaszanych naborach,

• Możliwość starania się o środki nie tylko przeznaczone dla JST np. EOG – Aktywni Obywatel, EOG –
Program edukacji, Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+, NOWEFIO, Program
WzmocniONE, Fundacja BGK, Sportowa Polska, Kultura – interwencja 2021, Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich 2018-2030 oraz Program profilaktyki Zdrowia MZ, POWER (projekty dot.
poprawy jakości funkcjonowania administracji np. e-usługi, dostępność itp.).

• Realizacja wspólnych zintegrowanych projektów dotyczących: infrastruktury (ścieżki rowerowe,
szlaki turystyczne), usług społecznych (polityka senioralna, zdrowotna, e-usługi, dostępność
w administracji publicznej), edukacji, przedsiębiorczości (wspólna oferta inwestycyjna,
przekwalifikowywanie pracowników), ochrony środowiska (edukacja ekologiczna, instalacje OZE)
oraz bezpieczeństwa publicznego.



Podstawy prawne powołania Stowarzyszenia

• Stowarzyszenie było by zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin

i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

• Stowarzyszenie działało by na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

o stowarzyszeniach.

• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) są dobrowolnymi, samorządnymi,

trwałymi zrzeszeniami o celach niezarobkowych, tworzonymi przede wszystkim w celu

wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Cele szczegółowe

są określane samodzielnie, podobnie jak programy działania i struktury organizacyjne. Powinny

one być zawarte w treści celów głównych. W Polsce utworzono zarówno stowarzyszenia

jednostek samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym (np. Związek Gmin Wiejskich,

Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich), jak i stowarzyszenia o charakterze

regionalnym lub nawet lokalnym (np. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego).

• Warunkiem przystąpienia JST do Stowarzyszenia jest podjęcie przez Radę Gminy lub Radę

Powiatu stosownej uchwały !!!



Postanowienia ogólne: 

• Stowarzyszenie nosi nazwę Aglomeracja Konińska, w dalszych postanowieniach statutu
zwane będzie Stowarzyszeniem, Aglomeracją Konińską lub skrótem AK.

• Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem
16 jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów Aglomeracji Konińskiej.

• Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Konin.

• Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

• Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

• Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

• Stowarzyszenie posiada osobowość prawną (wpis do KRS).

• Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

• Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach oraz zawierać inne porozumienia o współpracy.

• Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i znaków towarowych, których wzory
ustala i zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

• Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro i zatrudniać
pracowników.



Założenia i cel główny

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei 

samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków 

Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-

gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego 

jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Konińską 

oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.



Cele Stowarzyszenia:

• programowanie i wdrażanie wspólnej dla AK Strategii/ porozumienia,

• wspólne planowanie rozwoju oraz integrację działań zmierzających do zrównoważonego JST tworzących AK,

• promowanie partnerskiego modelu współpracy JST oraz innych podmiotów działających na terenie AK,

• pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych

• wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych JST oraz zadań
im zleconych przez inne organy administracji,

• prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne
rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego
i powiatowego,

• prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych, infrastrukturalno- środowiskowych
i kulturowych w AK,

• prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, promocyjnej i wydawniczej,

• podejmowanie wspólnych inicjatyw ekonomicznych i społecznych oraz realizację wspólnych
przedsięwzięć w zakresie: gospodarki i rynku pracy, ochrony środowiska, rozwoju komunikacji i transportu,
kultury i dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej, polityki senioralnej, zapobiegania marginalizacji
i ograniczania skutków niepełnosprawności, sportu, rekreacji i wypoczynku, bezpieczeństwa publicznego,
ochrony zdrowia, edukacji, oświaty i nauki, planowania przestrzennego, nowoczesnych technologii
i społeczeństwa informatycznego, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój AK,

• podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturowemu i społecznemu rozwojowi gmin i powiatów,
nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturowej.



Propozycja podziału głosów = składka członkowska 
Członek Stowarzyszenia liczba głosów propozycja składki

Miasto Konin 1 12 000,00 zł 

Powiat Koniński 1 12 000,00 zł 

Golina 1 12 000,00 zł 

Kleczew 1 12 000,00 zł 

Sompolno 1 12 000,00 zł 

Ślesin 1 12 000,00 zł 

Rychwał 1 12 000,00 zł 

Grodziec 1 12 000,00 zł 

Kazimierz Biskupi 1 12 000,00 zł 

Kramsk 1 12 000,00 zł 

Krzymów 1 12 000,00 zł 

Skulsk 1 12 000,00 zł 

Stare Miasto 1 12 000,00 zł 

Rzgów 1 12 000,00 zł 

Wierzbinek 1 12 000,00 zł 

Wilczyn 1 12 000,00 zł 

16 192 000,00 zł 



Majątek Stowarzyszenia 

Majątek Stowarzyszenia stanowić będą środki pochodzące z:

• składek członkowskich,

• z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,

• z dotacji,

• z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,

• z pożyczek.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów. Rokiem 
budżetowym jest rok kalendarzowy. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje 
zgodnie z przyjętym przez Radę AK budżetem.

Stowarzyszenie przyjmuję zasadę – każda gmina i każdy powiat  płaci równą składkę roczną. 
Wysokość składki rocznej określana jest w drodze uchwały rady AK odrębnie dla każdego roku 
budżetowego. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy Członek Zarządu.

Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania 
pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa Zarządu, 
Wiceprezesa Zarządu lub każdego z nich wraz z innym Członkiem Zarządu.

Ze składek członkowskich ponoszone będą następujące wydatki: przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej w aplikowaniu o środki, wkład własny do projektów, opracowanie strategii 
ponadlokalnej, koszty prowadzenia  biura itp. 



Co dalej – harmonogram???

do grudnia 2021 
wypracowanie 

kierunków 
rozwoju, Strategii 

Ponadlokalnej/ 
Porozumienia 
Terytorialnego

sierpień 
2021

wpis KRS 
(osobowość 

prawna)

lipiec 2021
złożenie 

dokumentów 
do KRS

czerwiec 2021
spotkanie 

założycielskie 
(wybór zarządu, 

komisji 
rewizyjnej, 
przyjęcie 
statutu) 

kwiecień 2021 
spotkanie 

informacyjne 
(wypracowanie 

Statutu, 
podjęcie 

uchwał przez 
Rady do 

31.05.2021)



Dziękuję ☺
Paweł Adamów

Zastępca prezydenta ds. gospodarczych

tel. 63 240-12-04

pawel.adamow@konin.um.gov.pl

Katarzyna Rejniak

Zastępca kierownika 

Wydziału Rozwoju Gospodarczego

tel. 63 240-11-51

katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl


