
Załącznik  

do Uchwały nr …… 

Rady Miasta Konina 

 z dnia …………………… 2021 r. 

 

PROCES AKTUALIZACJI I MONITORINGU  

STRATEGII ROZWOJU KONINA PLAN 2020-2030 

Przyjęte Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 

zastępuje obecnie obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny. Będzie ono narzędziem 

aktualizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 oraz będzie stanowić kluczowy 

element schematu ciągłego procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii.  

Procedura wprowadzania zmian 

1. Przyjmuje się następujące zasady tworzenia i funkcjonowania Zestawienia 

Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 (skrót Zestawienie 

Przedsięwzięć Strategicznych NŚR): 

a) procedura zmian Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR stanowi schemat 

ciągłego procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii, 

b) w ciągu roku budżetowego zmiany w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych 

NŚR mogą być wprowadzane co do zasady jednorazowo zgodnie z potrzebami 

lub na indywidualny wniosek Prezydenta, 

c) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR tworzone jest na lata 2020-2030, 

d) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR zawiera: nazwę przedsięwzięcia, 

realizowane filary Strategii Rozwoju Konina, cele strategiczne PRI i PRL, szefową/-

fa zespołu strategicznego kierującą/-ego wykonaniem działania oraz wielkość 

nakładów finansowych w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania 

(załącznik nr 1), 

e) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR obejmuje zestawienie wieloletnich 

i jednorocznych zadań podstawowych oraz uzupełniających, 

f) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 

stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 



g) za przeprowadzenie aktualizacji zmian Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych 

NŚR zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Koninie 

odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju i Inwestycji.  

2. Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych jest corocznie aktualizowane w zakresie 

zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian: 

a) do 28 lutego – poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych 

Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów 

Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy 

o możliwości składania do 30 kwietnia aktualizacji lub nowych pomysłów, które 

będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 

(zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu 

przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania – załącznik nr 2), 

b) do 31 maja – przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. 

realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów 

Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania, 

c) do 31 lipca - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju 

Konina Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć 

(załącznik nr 3) przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria 

zawarte w karcie oceny (załącznik nr 4), 

d) do 15 września - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji 

nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz 

zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

e) do 31 października – przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji uchwały 

do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia 

Przedsięwzięć Strategicznych NŚR, 

f) do 30 listopada - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz 

aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do Systemu 

Koordynacji Strategii. Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji 

Strategii jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii. 

 

Monitoring i ewaluacja realizacji 



Monitorowanie jest skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii. 

Charakteryzuje się następującymi cechami: wiarygodność, aktualność, obiektywność, 

realizm, koordynacja informacji, elastyczność monitorowania, normatywność i 

operacyjność monitorowania.  

Monitoring i ewaluacja realizacji wskaźników produktów i rezultatów w ramach 

poszczególnych działań należy do Grupy Sterującej. Szefowie Zespołów Strategicznych 

będą przedkładać okresową informację z realizacji zadań i prowadzić bieżący 

monitoring projektów na podstawie Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – 

Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 raportując realizację przedsięwzięć co najmniej 1 

raz w roku podczas spotkania z Grupą Sterującą. 

Monitoring realizacji Strategii odbywać się będzie za pomocą wprowadzonego 

Systemu Koordynacji Strategii znajdującego się na platformie online. Platforma SKS to 

narzędzie służące do zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Konina oraz Nowej 

Ścieżki Rozwoju. 

Odpowiedzialni Szefowie Zespołów Strategicznych lub wyznaczeni przez nich 

koordynatorzy zespołów projektowych lub Jednostki SKS wprowadzają swoje projekty 

zgodnie z prowadzonym Systemem.  

W razie potrzeby karty projektu będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z postępującą 

realizacją a problemy i wyzwania występujące podczas realizacji projektu wraz z 

wnioskami do poprawy działania projektu będą na bieżąco przedstawiane Zespołowi 

ds. realizacji strategii. 

Po zakończeniu projektu osoby odpowiedzialne składają za pomocą Platformy SKS 

raport stanowiący podsumowanie przeprowadzonego Projektu. 

Przedstawiony powyżej monitoring i ewaluacja pozwolą na ciągłą poprawę 

skuteczności realizowanych działań strategicznych i w efekcie osiągnięcie założonych 

celów i wyznaczonego kierunku rozwoju Konina Zielonego Miasta Energii.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

 


