UCHWAŁA NR 293
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Konina Plan 2020-2030, w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Strategia podlega:
1. stałemu monitorowaniu poprzez elektroniczną platformę - System Koordynacji Strategii;
2. sukcesywnej aktualizacji w formie przedstawiania Radzie Miasta projektu zmian – w razie zaistnienia
takich potrzeb.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 109 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia
„Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 293
Rady Miasta Konina
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030.
Przyjęcie nowej strategii rozwoju ma związek z potrzebą koordynacji i uspójnienia wszelkich działań
związanych z rozwojem Konina jako Zielonego Miasta Energii i będzie miało wpływ na wzrost efektywności,
wyższy standard działań, realne korzyści finansowe oraz lepszy wizerunek miasta.
Chcemy budować miasto atrakcyjne pod względem warunków życia i perspektyw rozwoju wszystkich
jego mieszkańców, należy tworzyć możliwości do aktywności, wdrażać nowe technologie i rozwiązania.
Chcemy być liderem transformacji energetycznej w Polsce, wykorzystując do tego nowoczesną gospodarkę i
energię odnawialną. Współtworzyć wokół jednej wspólnej wizji przyszłości, w której rozwój Konina oparty
jest na trzech filarach: Zielonej Energii, Zieleni w Mieście i Energii Relacji. Harmonijny, stabilny rozwój
wymaga równowagi między wzrostem ekonomicznym a ekologią, świadomości bycia częścią czegoś
większego, szacunku do tego, co mamy, co posiadamy, szacunku wobec siebie nawzajem, wdrażaniu
życzliwych postaw, sprawiedliwego dostępu do dóbr i zdrowych relacji. Chcemy zbudować Miasto przyjazne
rodzinie, starszym, niepełnosprawnym, dostępne i funkcjonalne.
Strategia Rozwoju Konina 2020 - 2030 wyznacza kierunki wskazując jednocześnie na działania,
których realizacja będzie wspierać osiągnięcie celów jakie wszyscy sobie stawiamy.
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