
DRUK NR 873 

Projekt 

  

UCHWAŁA NR ... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                                   r. 

w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej dla Miasta Konina na lata 

2022 - 2030  

Na podstawie art. 18 ust. 1 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 Politykę Senioralną dla Miasta Konina na lata  

2022 - 2030 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Opiniował radca prawny: 

R. Szatkowski 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
  



Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia  

w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej dla Miasta Konina na lata 2022 - 2030  

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna na świecie stawia, również przed 

Koninem, ważne wyzwanie jakim jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom 

szczęśliwego i długiego życia w zdrowiu. Misją naszego miasta jest stworzenie zdrowej, 

bezpiecznej i integrującej przestrzeni do życia wszystkich mieszkańców, również 

seniorów. W związku z tym, w ramach realizacji projektu „Generator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina” dofinansowanego z Programu Rozwój Lokalny, została 

przygotowana przez Fundację System Aktywizacji Seniora z Łodzi Polityka Senioralna 

dla Miasta Konina na lata 2022 – 2030. Dokument, koncentruje się na 4 obszarach:  

zdrowiu, miejscu zamieszkania, wspólnej przestrzeni miejskiej oraz efektywnej 

komunikacji, która będzie podstawą wszystkich aktywności. W okresie czerwiec - 

wrzesień 2022 r. przeprowadzono Badanie potrzeb konińskich seniorów. Celem 

badania było rozpoznanie skali problemów seniorów zamieszkujących miasto Konin 

oraz zdiagnozowane potrzeb i oczekiwań w poszczególnych obszarach. Stanowiło ono 

podstawę do opracowania niniejszej Polityki Senioralnej Miasta Konina na lata 2022-

2030. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiet/wywiadów na terenie miasta 

Konina oraz techniką internetowego wywiadu kwestionariuszowego. Polityka 

senioralna powstawała w ramach stałych konsultacji z seniorami naszego miasta oraz 

przy ich czynnym udziale. W prezentowanym dokumencie przedstawiono cele, kierunki, 

działania oraz źródła finansowania polityki senioralnej, które mają poprawić jakość 

życia seniorów w Koninie. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie stosownej 

uchwały. 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Witold Nowak  


