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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030 

 

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą nr 317/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., wszczął procedurę 

konsultacji społecznych, których przedmiotem była „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 

2021-2030”. Konsultacje trwały od 6 września 2021 r. do 20 września 2021 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920  

z późn. zm.) na podstawie art. 3d. pkt. 1 w sprawach ważnych dla powiatu przeprowadzane są na 

jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. 

Celem konsultacji było zapewnienie mieszkańcom powiatu konińskiego uczestnictwa w ważnych dla 

powiatu sprawach, w szczególności zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących powiatu, w tym strategii i planów wieloletnich. Konsultacje miały charakter 

opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu.  

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XLII/336/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu 

konińskiego Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych. 

Informacje na temat konsultacji społecznych zostały opublikowane: 

 na stronie internetowej powiatu www.powiat.konin.pl 

 w mediach społecznościowych, tj. za pośrednictwem portalu facebook, prowadzonego przez 

Powiat Koniński, 

 w mediach, m.in. portal lm.pl, przegladkoniński.pl.  

Uwagi do Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030 można było zgłaszać  

elektronicznie lub listownie za pośrednictwem wypełnionego formularza konsultacyjnego 

udostępnionego na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – 

„Dialog społeczny”. 

Dodatkowo w sprawie projektu Strategii zorganizowano spotkanie konsultacyjne z Radnymi Powiatu 

Konińskiego, które odbyło się w dniu 15 września br. w budynku Starostwa Powiatowego. 

 

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły następujące wnioski i uwagi: 

Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

1. Strona 31, 2. Cel. Transformacja 
środowiskowa. 
Dodanie priorytetu 2.4. Publiczny 
transport dla każdego. 
Uzasadnienie:  
Obecnie w powiecie konińskim 
można zaobserwować białe plamy 

Bartosz Szymański Opinia nt. problemów dot. 
funkcjonowania transportu 
publicznego spójna jest z 
diagnozą ujętą w Strategii. 
Jednocześnie należy zauważyć, 
iż kwestie transportu 
publicznego ujęte już zostały 

http://www.powiat.konin.pl/
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

tj. miejsca gdzie transport 
publiczny nie dociera. Na 
przestrzeni kilkunastu lat 
połączenia autobusowe zostały 
zlikwidowane, jeżeli chcemy 
zmniejszyć zanieczyszczenie 
środowiska powiat koniński 
powinien odrzucić trend i 
promować transport zbiorowy. 
Likwidacja wykluczenia 
transportowego i promowanie 
transportu publicznego może 
przynieść pozytywne skutki: 
zmniejszenie liczby wypadków a co 
za tym idzie zwiększenie 
bezpieczeństwa, osoby 
korzystające z transportu 
publicznego według badań 
lekarskich są zdrowsze co 
przekłada się automatycznie na 
oszczędności w służbie zdrowia.  

w projekcie Strategii w 
priorytecie 4.3. Powiat dla 
mieszkańców.  
Wskazano tam następujący 
kierunek działań:  
4.3.4. Poprawa komunikacji 
publicznej między gminami 
(nowe połączenia). 
Tym samym uwagę przyjmuje 
się za niezasadną.  

2. Strona 31, 3. Cel. Aktywni 
mieszkańcy. 
Dodanie priorytetu 3.4. Budżet 
partycypacyjny. 
Uzasadnienie: 
Od trzydziestu lat jesteśmy 
państwem demokratycznym. Od 
1999 roku na mocy reformy 
administracyjnej powstały 
powiaty. W wielu miastach 
gminach a także powiat obywatele 
mają możliwość partycypacji w 
budżecie. Celem powiatu powinno 
być budowanie świadomego 
społeczeństwa obywatelskiego 
które interesuje się życie lokalnej 
wspólnoty i potrafi działać da 
dobra powiatu. Wprowadzenie 
mechanizmu budżetu 
obywatelskiego pozwoli na 
zainteresowanie mieszkańców 
lokalnymi problemami i zwrócenie 
uwagi, a także szybszą reakcję 
władz powiatu. W naszej okolicy 
funkcjonują już fundusze sołeckie, 
osiedlowe i koniński budżet 
obywatelski który nie jest idealny, 
ale pozwala na budowę 

Bartosz Szymański Budżet partycypacyjny jest 
dobrym narzędziem do 
aktywizacji lokalnych 
społeczności. Jednocześnie w 
opinii autorów Strategii 
wskazanie takiego rozwiązania 
dla powiatu konińskiego 
obarczone jest dużym 
ryzykiem niepowodzenia. 
Przede wszystkim należy 
spojrzeć na fakt, że powiat 
koniński to duża przestrzeń, w 
znacznej części zdominowana 
przez obszary wiejskie, w tym 
dużą liczbę małych 
miejscowości. Problematyczne 
wydaje się więc stworzenie 
narzędzia, które będzie w 
sposób optymalny kierować 
interwencję na obszary i 
społeczności wymagające 
wsparcia, w szczególności jeśli 
przyjmie się zasadę realizacji 
projektów wyłanianych 
podczas głosowania. Obawy 
dotyczą tego, że premiowane 
będą większe miejscowości 
powiatu.  
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

społeczeństwa obywatelskiego. W 
Polsce mamy powiaty które 
wprowadziły u siebie budżet 
partycypacyjny który z 
powodzeniem funkcjonuje m.in. 
powiat piaseczyński, wrzesiński i 
kłodzki. Jak widać sytuacja tych 
powiatów pod względem 
finansowym jest różna.   

Tym samym uwagę przyjmuje 
się za niezasadną.   

3. Strona 36, Priorytet 1.4. Wysoka 
przedsiębiorczość i spółdzielczość. 
Utworzenie wspólnej strefy 
inwestycyjnej dla powiatu. 
Obecne każda gmina posiada 
tereny inwestycje przeważnie w 
innej strefie inwestycyjnej. Jeżeli 
chcemy przyciągnąć inwestorów 
którzy będą chcieli zainwestować 
na terenie powiatu co spowoduje 
zmniejszenie bezrobocia i 
zatrzymanie tendencji odpływu 
mieszkańców za pracą musimy 
wspólnymi siłami jako powiat 
(wszystkie gminy) znaleźć się w 
jednej strefie inwestycyjnej która 
będzie promować tereny i 
zwiększy konkurencyjność. Nie 
wszystkie gminy mają odpowiednią 
lokalizacje, Konin jako miasto 
powoli się korkuje tj. brak 
kolejnych terenów inwestycyjnych 
może zastopować rozwój miasta. 
Jako aglomeracja konińska musimy 
współpracować. Część gmin wraz 
Koninem może pełnić funkcję 
sypialni dla gmin które mają 
korzystną lokalizacje. Jako powiat 
powinniśmy wdrożyć spójna 
politykę dotyczącą terenów 
inwestycyjnych. 

Bartosz Szymański Powiat jako instytucja ma 
ograniczone narzędzia oraz 
budżet realizacji działań 
związanych z 
zagospodarowaniem terenów 
inwestycyjnych. Przede 
wszystkim nie dysponuje 
odpowiednim zasobem 
gruntów oraz nie jest 
odpowiedzialny za tworzenie i 
zarządzanie infrastrukturą 
sieciową, w tym kanalizacyjną, 
wodną, elektryczną, gazową. 
Powiat co do zasady może 
wspierać rozwój 
przedsiębiorczości, co ujęto w 
Priorytecie 1.4. Warto jednak 
zauważyć, iż w Strategii 
przyjęto zasadę sprawczości i 
możliwości realizacji działań 
rozwojowych przez instytucje 
powiatu. Tym samym uwagę 
przyjmuje się za niezasadną.   

4. Należy zwrócić uwagę na poziom 
szczegółowości zapisów kierunków 
działań. Sugeruje się 
pozostawienie zapisów na 
jednolitym poziomie ogólności. 
Proponuje się tym samym 
usunięcie informacji nt. szczegółów 
inwestycji i wskazywania 
lokalizacji, jakie przewiduje się w 

Rada Powiatu 
Konińskiego 

Przyjmuje się uwagę za 
zasadną.  
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Podmiot/ osoba 

zgłaszająca uwagę 
Odniesienie się do uwagi 

stosunku do infrastruktury 
drogowej. Wynika to z faktu, że 
plan inwestycji podlega ciągłym 
zmianom.  Dotyczy to działań 
ujętych w Priorytecie 1.6. 
Infrastruktura dla gospodarki. 

 

Mając na uwadze ww. uwagi dokonano stosownych zmian w treści projektu Strategii Rozwoju 
Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. 

 

Starosta Koniński 

             /-/ Stanisław Bielik 


