
Uchwała nr 3/2022 
Zarządu 

Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska 
z dnia 27 lipca 2022 

w sprawie określenia trybu konsultacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji 
Konińskiej 2030 

 
Działając na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w zw. z § 21 ust. 

7 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska,  

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska uchwala, co następuje: 

 

Zważywszy na fakt, iż Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zleciło opracowanie projektu 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 wyłonionemu wcześniej 

wykonawcy, którym jest Stowarzyszenie pn. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia I Studiów 

Samorządowych, w związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu 

opracowywanej „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030" (zwanej 

dalej Strategią) niniejszą uchwałą określony zostaje tryb konsultacji Strategii. Zgodnie  

z zawartą Umową, przeprowadzenie konsultacji społecznych nastąpić ma w uzgodnieniu  

i przy współpracy z zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uchwałami Rady 

Miasta, Rady powiatu i Rady Gmin, dotyczącymi regulaminów konsultacji społecznej  

z mieszkańcami. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i przyczyni 

się do zapewnienia aktywnego udziału mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Aglomeracji Konińskiej 2030. Konsultacje zostaną przeprowadzone w imieniu 

Stowarzyszenia, przez wyłonionego wcześniej wykonawcę, o którym mowa w preambule 

niniejszej Uchwały.  

2. Celem konsultacji społecznych jest wzmocnienie partycypacji społecznej członków 

społeczności aglomeracji konińskiej oraz szersze włączenie ich w życie społeczno-

gospodarcze.  

3. Działania konsultacyjne projektu Strategii prowadzone będą poprzez:  



1) Konsultacje przeprowadzone będą w formie wyrażenia opinii lub uwag do projektu 

Strategii na formularzu online i formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały i które będą dostępne na stronach  www 16 jst- członków Stowarzyszenia.  

2) Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w każdym z samorządów, podczas którego 

wykonawca, przedstawi opracowany projekt strategii i zbierze uwagi, przy czym 

dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej, możliwość przeprowadzania spotkań w formie online. Terminy 

spotkań,  będą ustalone w odrębnym terminie i będą podane do publicznej 

wiadomości. 

3) Sporządzenia raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych,  zawierającego 

informacje o: 

• celu konsultacji; 

• podmiotach zaangażowanych w konsultacje; 

•  przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji; 

• wynikach konsultacji społecznych, wraz z informacjami o wyrażonych opiniach 

i zgłoszonych uwagach, ich zestawienie wraz z odniesieniem się do nich. 

4) Wprowadzenie do projektu strategii zmian wynikających z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych. 

5)  Przedstawienie opracowanego projektu strategii organowi stanowiącemu 

Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. 

 

4. Konsultacje, o jakich mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną w terminie od 01.08.2022 

do 05.09.2022 r. do godz. 15.00 .  

5. Wypełniony formularz,  o którym mowa w ust. 3 punkt 1 należy przesłać na adres Biura 

Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub na adres 

e-mail ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl w terminie do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15.00.  

6. Opinie i uwagi, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska lub na adres  

e-mail wskazany w ust. 5 po terminie wskazanym w ust. 4, nie będą rozpatrywane. 

7. Do 30 września 2022 roku przygotowany zostanie opracowany projekt Strategii 

uwzględniający przeprowadzone konsultacje społeczne i opinie organów zewnętrznych 

dokumentu.  

mailto:ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl


8. Ostateczna wersja  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 

przedstawiona zostanie  Radzie Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej do 22 grudnia 2022 

roku. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Piotr Korytkowski 

                                                                      Prezes Zarządu  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały 3/ 2022  

Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska z dnia 27 lipca 2022 w sprawie określenia trybu konsultacji  

Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 

 

Formularz zgłoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” 

Imię i Nazwisko 
 

 

e-mail 
 

 

Telefon 
 

 

Wyrażam opinię 

a) jako osoba fizyczna 

b) jako osoba reprezentująca następującą instytucję/organizację:  

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

 

 



 

Zgłaszane uwagi i propozycje zmian: 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  

(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

     

     

     

     

     

 

……………………………………………………….……………. 

(Data, podpis)  

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników 
konsultacji społecznych  

projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” 

 
Szanowna Pani / Szanowny Panie, 
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, 

z siedzibą w Koninie (62-500), ul. płk. Witolda Sztarka 1. 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych 
przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych dostępnym pod adresem: aglomeracjakoninska@gmail.com 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z 
art. 10g ust. 4a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dane będą przetwarzane w związku z udziałem 
Pani/Pana w procesie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Aglomeracji Konińskiej 2030” oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO wykonywanie 
przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym. 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe, podane na formularzu zgłoszenia uwag danych jak: 
nazwisko i imię (imiona), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do korespondencji, 
informacja na temat reprezentowanej instytucji/organizacji. 

4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 
danych jest nieuwzględnienie przekazanego przez Panią/Pana formularza uwag w procesie 
konsultacji społecznych. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo 
wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce 
Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość na adres 
aglomeracjakoninska@gmail.com 

6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych, z siedziba w Poznaniu 
(60-818), ul. Sienkiewicza 22, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w zakresie świadczenia usługi opracowania „Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”, a także przez podmioty, którym Administrator 
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu*. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wykonania 
czynności związanych z udziałem Pani/Pana w procesie konsultacji społecznych oraz ustania 
czasu niezbędnego do ochrony przed roszczeniami oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń. 

 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników 
konsultacji społecznych 

projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 
Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie (62-500), ul. płk. Witolda Sztarka 1 zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania czynności związanych z moim 
udziałem w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Aglomeracji Konińskiej 2030”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że podane 
dane są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z klauzulą obowiązku informacyjnego załączoną do 
formularza zgłoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”, zawierającą informacje o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania oraz wycofania udzielonej zgody. 

 

Miejscowość: ………………………………………. Data …………………………… 

 

Podpis: ………………………………………………………………………………………….. 
                                                                       (nazwisko i imię osoby składającej  oświadczenie) 

 

*należy zaznaczyć obowiązkowo  

 


