ZARZĄDZENIE Nr 146/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 20 września 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030 oraz Prognozy Oddziaływania
na Środowisko
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Konina, uchwały Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, uchwały Nr 467 Rady
Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji
i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina. Plan 2020-2030 oraz uchwały Nr 631 Rady
Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 467 Rady
Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji
i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina. Plan 2020-2030.
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji
Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
§ 2.
Celem konsultacji jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu aktualizacji
strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymianę wiedzy i informacji oraz
poznanie opinii sąsiednich gmin, ich związków, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz mieszkańców Konina w sprawie propozycji aktualizacji Strategii
Rozwoju Konina. Plan 2020-2030 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
§ 3.
1. Konsultacje rozpoczną się 22.09.2022 r., a zakończą się 12.10.2022 r.
§ 4.
1. Zasięg terytorialny konsultacji, o których mowa w § 1 obejmuje obszar miasta Konina.
2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i środowiskowy, mogą w nich uczestniczyć
wszyscy mieszkańcy Konina,

§ 5.
Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 będą prowadzone w następującej formie:
•

formularza, stanowiącego załącznik nr 1, dostępnego na stronie www.konin.pl,

•

formularza, stanowiącego załącznik nr 1, dostępnego na stronie
https://bip.konin.eu/

•

poczty elektronicznej aktualizacjastrategii@gmail.com

§ 6.
Poinformowanie o wynikach konsultacji nastąpi poprzez ich ujęcie w raporcie, który
zostanie zamieszczony w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie,
c) na stronie internetowej miasta Konina www.konin.pl
§ 7.
Poinformowanie mieszkańców i interesariuszy o zarządzonych konsultacjach nastąpi w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Inwestycji.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

