
ZARZĄDZENIE Nr 24/2020  

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 13 lutego 2020 roku 

 

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 168 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Systemu 

Koordynacji Strategii 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§1 

 

Wprowadza się zmiany w Regulaminie Systemu Koordynacji Strategii, o którym mowa 

w §1 Zarządzenia nr 168 z dnia 18 grudnia 2019 roku. 

 

§2 

 

§5 ust. 1 ppkt 1.1.2 o dotychczasowym brzmieniu: 

 

  1.1.2 Zgłoszenie Projektu Strategicznego w ramach Roboczego Planu     

Projektów Strategicznych, następuje poprzez wypełnienie Karty 

projektu strategicznego i  zawiera w szczególności: 

a) dane osoby prowadzącej projekt, tj. imię i nazwisko, dane 

kontaktowe (e-mail i numer telefonu); 

b) nazwę Projektu strategicznego; 

c) cel strategiczny, który projekt realizuje; 

d) strategiczny Sposób działania 

e) koszty Projektu strategicznego, w tym koszty Jednostki SKS, 

koszty promocji (Narzędzi promocyjnych i materiałów) oraz 

koszty Partnerów; 

f) czas trwania/realizacji Projektu strategicznego; 

g) szczegółowy opis Projektu strategicznego;  

h) grupy docelowe; 

i) zasięg (lokalny, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy); 

j) mierniki projektu, np. przewidywaną liczbę uczestników; 

k) przewidywaną liczbę i rodzaj Partnerów; 

 

 



 

zmienia się w całości na zapis w obecnym brzmieniu: 

 

 

1.1.2 Zgłoszenie Projektu Strategicznego w ramach Roboczego Planu 

Projektów Strategicznych, następuje poprzez wypełnienie Karty 

projektu strategicznego i  zawiera w szczególności: 

a) dane osoby prowadzącej projekt, tj. imię i nazwisko, dane 

kontaktowe (e-mail i numer telefonu); 

b) nazwę Projektu strategicznego; 

c) cel strategiczny, który projekt realizuje oraz strategiczny sposób 

działania 

d) planowane działania promocyjne 

e) wydarzenie lub wydarzenia realizowane w ramach projektu 

f) koszty Projektu strategicznego, w tym koszty Jednostki SKS, 

koszty promocji (Narzędzi promocyjnych i materiałów) oraz 

koszty Partnerów; 

g) czas trwania/realizacji Projektu strategicznego; 

h) szczegółowy opis Projektu strategicznego;  

i) grupy docelowe; 

j) zasięg (lokalny, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy itd.); 

k) mierniki projektu, np. przewidywaną liczbę uczestników; 

l) przewidywaną liczbę i rodzaj Partnerów; 

 

§3 

 

§5 ust. 5 pkt 5.3 o dotychczasowym brzmieniu: 

 

5.3 Po otwarciu panelu logowania Platformy SKS kierujący Jednostką SKS 

wpisuje następujące dane niezbędne do rejestracji w systemie: 

a) imię i nazwisko osoby prowadzącej projekt/projekty strategiczne 

powołanej w danej Jednostce SKS do współpracy z 

Koordynatorem SKS 

b) wybiera nazwę wydziału, jednostki organizacyjnej lub spółki 

miejskiej 

c) służbowy adres email 

d) służbowy numer telefonu 

e) ustanawia hasło do logowania się w systemie 

a następnie wybiera przycisk „Zarejestruj się”. 

 

zmienia się w całości na zapis w obecnym brzmieniu: 

 

5.3 Po otwarciu panelu logowania Platformy SKS, zgłaszający/kierujący 

Jednostką SKS realizującą Projekt/Projekty strategiczne, wybiera przycisk 

„zarejestruj się”. Następnie w oknie Rejestracja w rubryce pierwszej, 

wybiera właściwą dla swojej Jednostki SKS jedną z trzech definicji 

użytkownika: Pracownicy UM lub Pracownicy jednostek miejskich lub 



Przedstawiciele organizacji pozarządowych i wpisuje następujące dane 

niezbędne do rejestracji w systemie: 

a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej daną Jednostkę SKS do systemu 

b) wybiera nazwę wydziału, jednostki organizacyjnej, spółki miejskiej 

lub w przypadku podmiotu korzystającego z dotacji wpisuje nazwę 

podmiotu 

c) służbowy adres email 

d) służbowy numer telefonu 

e) ustanawia hasło do logowania się w systemie 

f) potwierdza hasło 

g) akceptuje postanowienia Regulaminu Systemu Koordynacji 

Strategii  

h) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust.1 

RODO)  

i) potwierdza, że zapoznał się z informacją o zasadach wynikających z 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

                    a następnie wybiera przycisk „Zarejestruj się”. 

 

                                                    §4 

 

§5 ust. 5 pkt 5.6 Regulaminu zostaje uchylony w całości.  

 

 

Postanowienia końcowe 

                                                                        § 5. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu 

Miejskiego w Koninie, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi z 

wyłączeniem placówek oświatowych. 

 

1. Koordynację wykonania zarządzenia powierza się Wydziałowi Strategii i Marketingu 

Miasta (WM). 

                                                                  

                                                                      § 6.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

         Piotr Korytkowski 
 


