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Szanowni Państwo,  

raport o stanie miasta Konina, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym, obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta  

i budżetu obywatelskiego. 

Przedstawiam Państwu raport zawierający minimum statystycznych informacji  

o mieście, a przede wszystkim traktujący o najistotniejszych działaniach 

samorządu Konina w 2020 roku.  

W raporcie znajdą Państwo zadania realizowane przez Konin jako miasto na 

prawach powiatu. Będą to zatem zadania zarówno gminne, jak i powiatowe. 

Znajdują się w nim zadania, które miasto realizuje jako zadania własne,  

np. edukacja, pomoc społeczna, transport i drogi publiczne, zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej, np. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, wypłata świadczenia 500+, zadania powierzone,  

np. transport, oświata (przedszkola) czy takie, które miasto realizuje, ponieważ 

władze Konina uznały je za ważne dla społeczności lokalnej  

Nie sposób wspomnieć, że realizowanie większości zadań w 2020 roku 

zdeterminowane było przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. O funkcjonowaniu 

miasta w pandemii przeczytacie Państwo w poszczególnych obszarach 

tematycznych, ale również w ostatnim rozdziale raportu.  

 

Prezydent Miasta Konina  

Piotr Korytkowski 
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Konin i jego mieszkańcy  

Konin to miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie 

wielkopolskim, położone w Dolinie Konińskiej nad Wartą. Konin uzyskał lokację 

miejską przed 1283 rokiem. W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 

1999 roku Konin przestał być miastem wojewódzkim, którym był od 1975 roku,  

a stał się miastem na prawach powiatu i siedzibą powiatu konińskiego  

w województwie wielkopolskim.  

Konin tradycyjnie dzielimy na część lewobrzeżną, tzw. stary Konin i część 

prawobrzeżną, tzw. nowy Konin. W mieście nie ma dzielnic czy osiedli w sensie 

administracyjnym jako jednostek pomocniczych. Są natomiast osiedla  

w znaczeniu zespołu mieszkaniowego stanowiącego integralną część miasta. 

Oficjalnie miasto Konin podzielone jest na 19 obrębów geodezyjnych,  

w granicach których znajdziemy wspomniane zespoły mieszkaniowe: Wilków, 

Pawłówek, Przydziałki, Starówkę, Osadę, Nowy Dwór, Chorzeń, Czarków, Glinkę, 

Morzysław, Grójec, Laskówiec, Niesłusz, Międzylesie, Maliniec, Gosławice, 

Mieczysławów, Pątnów i Łężyn.  

Miasto Konin jest członkiem organizacji działających na rzecz polskich 

samorządów, a konkretnie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 

Samorządowych, Konińskiej Izby Gospodarczej, Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „MARINA” i Klastra Turystycznego 

„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.  

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw Konin nawiązał dotychczas współpracę z piętnastoma miastami. Według 

kolejności alfabetycznej miast są to: Akmene (Republika Litwy), Briańsk 

(Federacja Rosyjska), Czerniowce (Republika Ukrainy), Deyang (Chiny), Dobele 

(Republika Łotwy), Henin-Beaumont (Republika Francji), Herne (Republika 

Federalna Niemiec), Joniskis (Republika Litwy), Karłowo (Republika Bułgarii), 

Rzeczyca (Republika Białorusi), Santa Susanna (Królestwo Hiszpanii), Sundsvall 

(Królestwo Szwecji), Ungheni (Republika Mołdowy), Valašské Meziříčí (Republika 

Czeska), Wakefield (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).  

Współpraca z miastami partnerskimi Konina to przede wszystkim organizacja 

Festiwalu Kultur Miast Partnerskich. Każdego roku zespoły folklorystyczne 

odwiedzały nasze miasto, aby podzielić się z koninianami kulturą państwa,  

z którego pochodzą. Goście z miast partnerskich odwiedzali nas również przy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Koni%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokacja_(historia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokacja_(historia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_koni%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilk%C3%B3w_(Konin)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paw%C5%82%C3%B3wek_(Konin)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przydzia%C5%82ki_(Konin)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzylesie_(Konin)
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okazji Dni Konina. W 2020 roku planowane było połączenie festiwalu z Dniami 

Konina. Niestety z uwagi na pandemię COVID-19 impreza nie odbyła się.  

Warto również pamiętać, że Konin w 2002 roku został wyróżniony Honorową 

Flagą Rady Europy – najwyższym odznaczeniem przyznawanym samorządom za 

propagowanie idei jedności europejskiej, a w roku 2010 Rada Europy wyróżniła 

miasto Honorową Plakietą za działania proeuropejskie. 

Rok 2020 w demografii Konina to spadek liczby mieszkańców o 1236 osób.  

W ostatnim dniu 2020 roku zameldowanych na pobyt stały w Koninie było 68817 

osób, a 31 grudnia 2019 roku 70053 osoby. 

Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące pobytu stałego koninian na 

dzień 31 grudnia 2020 roku z podziałem na wiek i płeć.  

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 821 814 1635 

3 281 297 578 

4-5 624 561 1185 

6 310 294 604 

7 277 248 525 

8-12 1603 1513 3116 

13-15 920 859 1779 

16-17 554 503 1057 

18 256 261 517 

19-65 20701 0 20701 

19-60 0 19067 19067 

>65 5799 0 5799 

>60 0 12254 12254 

Ogółem 32146 36671 68817 

 

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 1309 urodzeń, w tym 

93, które miały miejsce za granicą (w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, 

Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Danii, Belgii, Kanadzie i Francji). W 2020 roku 

na świat przyszło 683 chłopców i 626 dziewczynek. Imiona najczęściej nadawane 

dzieciom w 2020 roku to: Antoni, Aleksander, Filip, Hanna, Maja i Julia. W Koninie 

zarejestrowano 1748 zgonów; 20 z nich miało miejsce za granicą.  

USC w Koninie zarejestrował 301 małżeństw, w tym 24, które odbyły się za 

granicą. Urząd wydał też 43 decyzje o zmianie imion i nazwisk, 26 zaświadczeń  

o stanie cywilnym i 15 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 

za granicą oraz 13052 odpisów aktów stanu cywilnego.  
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W 2020 roku najstarszy mieszkaniec Konina miał 104 lata; było również dwóch 

stulatków, jedna osoba w wieku 102 lat oraz dwie osoby mające po 103 lata, a 42 

parom małżeńskim wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie.  

Na koniec grudnia 2020 roku, według oficjalnych statystyk Powiatowego Urzędu 

Pracy w Koninie, 2496 koninian było bez pracy. Nastąpił wzrost stopy bezrobocia 

o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. W rankingu powiatów 

województwa wielkopolskiego Konin zajmuje 5. miejsce pod tym względem. 

Struktura bezrobocia w mieście (tabela poniżej) oraz jego analiza to dane 

źródłowe PUP w Koninie.  

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2020 r.  

Liczba bezrobotnych ogółem 2496 

Liczba bezrobotnych kobiet 1333 

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 294 

Bezrobotni absolwenci * 

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 75 

Stopa bezrobocia 7,1% 

B
e

zr
o

b
o

tn
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w

e
d

łu
g

 

w
ie

k
u

 

15-17 0 

18-24 255 

25-34 683 

35-44 664 

45-54 526 

55-59 233 

60 i więcej 135 

w
y
k

sz
ta

łc
e

n
ia

 wyższe 403 

policealne i średnie zawodowe 622 

LO 259 

zawodowe 566 

gimnazjalne i poniżej 646 

cz
a

su
 p

o
zo

st
a

w
a

n
ia

 

b
e

z 
p

ra
cy

 

do 1 m-ca 129 

1-3 322 

3-6 425 

6-12 608 

12-24 579 

pow. 24 433 

st
a

żu
 p

ra
cy

 

do 1 roku 511 

1-5 lat 715 

5-10 lat 387 

10-20 lat 401 

20-30 lat 201 

30 lat i więcej 88 

bez stażu 193 
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Analiza stanu bezrobocia w Koninie w 2020 roku prowadzi do następujących 

wniosków:  

 wysoki jest udział wśród ogółu bezrobotnych osób o kwalifikacjach na 

poziomie zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej – blisko 49%,  

 osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy to 50,9% ogółu 

bezrobotnych, 

 duża jest skala bezrobocia wśród ludzi w wieku 25-44 lata – 54,0 %, 

 kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 

53,4%, 

 niska jest liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych – 11,8% ogółu 

bezrobotnych,  

 znaczna jest liczba osób bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 lat – prawie 29%.  

Miasto nie ma jednostki organizacyjnej, która odpowiada za zadania związane  

z przeciwdziałaniem bezrobociu. Od 2005 roku, na podstawie porozumienia  

z Powiatem Konińskim, samorząd Konina współfinansuje działalność 

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w tym zakresie. Miasto przekazało w 2020 

roku powiatowi dotację celową w wysokości 1.600.000,00 zł; dotacja została 

rozliczona na kwotę 1.592.547,34 zł.  
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Informacje ogólne o samorządzie i Urzędzie Miejskim w Koninie 

Konin jest gminą, która zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, ma 

status miasta na prawach powiatu. Organami miasta są Rada Miasta Konina  

i Prezydent Miasta Konina. W 2020 roku rada – organ stanowiący – podjęła 180 

uchwał, 45 spośród nich to akty prawa miejscowego. Uchwały rady miasta 

dotyczyły głównie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem miasta i jego 

budżetem. Radni w 2020 roku złożyli 32 interpelacje, zgłosili 101 wniosków i 18 

zapytań.  

Prezydent – organ wykonawczy miasta – wykonuje uchwały rady gminy i zadania 

określone przepisami prawa, a realizując zadania miasta i załatwiając 

indywidualne sprawy mieszkańców rozstrzyga w różnorodnej formie – mogą to 

być, np. umowy, zarządzenia czy decyzje administracyjne, do wydawania których 

prezydent najczęściej upoważnia pracowników urzędu i jednostek 

organizacyjnych miasta. Prezydent kieruje również bieżącymi sprawami miasta, 

reprezentuje je na zewnątrz i jest kierownikiem urzędu, przy pomocy którego 

wykonuje zadania miasta.  

Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koninie zostały 

określone w regulaminie organizacyjnym (Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Konina: Nr 9 z 5 lipca 2018 roku ze zmianami oraz Nr 23 z 21 października 2020 

roku ze zmianami). W urzędzie na dzień 31 grudnia 2020 roku były zatrudnione 

374 osoby, które w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach 

podejmują działania i realizują sprawy związane z zadaniami miasta Konina.  

Do Urzędu Miejskiego w Koninie w 2020 roku wpłynęło ponad 56 tys. 

korespondencji, w tym: łącznie 8 skarg i wniosków w rozumieniu kodeksu 

postępowania administracyjnego, 10 petycji, a także 220 wniosków w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponad 550 informacji udostępniono 

w Biuletynie Informacji Publicznej i prawie 500 na stronie internetowej miasta 

www.konin.pl. Prezydent zawarł 1382 umowy, wydał 176 zarządzeń jako organ 

gminy i 32 zarządzenia jako kierownik urzędu, udzielił 455 pełnomocnictw 

pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych miasta do działania w jego 

imieniu, a także objął honorowym patronatem blisko 40 wydarzeń 

organizowanych na terenie miasta.  

Pracownicy urzędu wydali 53749 decyzji administracyjnych, 1759 postanowień  

i 4453 zaświadczenia, a Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 4147 

orzeczeń.  
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W 2020 roku 368 podmiotów założyło działalność gospodarczą, natomiast 216 

podmiotów zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej.  

W 2020 roku,  instytucje do tego uprawnione przeprowadziły w urzędzie  

5 kontroli. I tak :  

1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie przeprowadziło 

kontrolę na zakończenie projektu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. 

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu dokonała kontroli w obszarze 

„Zabezpieczenia  szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi’’. 

3. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie przeprowadziło 

kontrolę trwałości projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  

w obrębie Konin – Międzylesie”. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział 

w Koninie przeprowadziła kontrolę działań podejmowanych w celu 

zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bhp w czasie 

epidemii. 

5. Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu kontrolował działanie  

w obszarze zasadności zwrotu podatku od towarów i usług przed terminem 

zwrotu oraz danych rejestracyjnych. 

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne dokonywane były przez 15 komórek 

organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie i odbywały się zgodnie  

z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Konina planem kontroli na 2020 rok. 

Łącznie zaplanowano 239 kontroli, w tym wewnętrznych (27),  zewnętrznych 

(212). Kontrole zaplanowane zostały przez: Wydział Kontroli (30), Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2), Wydział Ochrony Środowiska (5), 

Centrum Organizacji Pozarządowych (12), Wydział Komunikacji (89),  Wydział 

Spraw Lokalowych (6),  Wydział Gospodarki Komunalnej (22), Wydział Spraw 

Społecznych (5), Wydział Kultury (4), Wydział Sportu i Turystyki (12), Inspektorów 

Danych Osobowych (25), Wydział Księgowości (2), Służbę BHP (4), Wydział 

Strategii i Marketingu (12), Archiwistę (9).  

Z przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie 

sprawozdań z kontroli za 2020 rok wynika, że łącznie przeprowadzono 159 

kontroli, w tym planowanych: wewnętrznych (21), zewnętrznych (111) oraz 27  

kontroli poza planem. Plan kontroli zrealizowano w 55,23 % (planowane – 239, 

zrealizowane zgodnie z planem – 132). Główną przyczyną realizacji planu na 

takim poziomie był utrudniony dostęp do podmiotów, w których kontrole 

zaplanowano z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 w kraju. Łącznie 
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wydano 359 zaleceń do realizacji przez zarządzających podmiotami 

skontrolowanymi.    

W 2020 roku Wydział Prawny i Zamówień Publicznych wszczął 17 postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. W związku z pandemią COVID-19 postępowania krajowe, które 

zgodnie z przepisami nie musiały być w 2020 roku prowadzone elektronicznie, 

były prowadzone przez wydział hybrydowo, tj. oferty można było składać na 

papierze i elektronicznie, z użyciem platform informatycznych. Działanie to 

pozwoliło otworzyć rynek i ułatwić składanie ofert i późniejszą komunikację 

wykonawcom w warunkach rygoru sanitarnego.  

Były to następujące postępowania na ogólną kwotę 17.309.067,46 zł: 

1. Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych oraz 23 stojaków 

na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji 

miejskiej na terenie miasta Konina. 

2. Rozbudowa i przebudowa „Domu Zemełki” w Koninie, w ramach zadania 

inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, 

zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki" w Koninie”. 

3. Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową „Domu Zemełki”, w ramach 

zadania inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu 

ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki"  

w Koninie”. 

4. Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Konina w ramach zadań 

inwestycyjnych: „Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób 

niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń 

integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie 

(KBO)", „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw 

dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)". 

5. Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina – 

Rejon III. 

6. Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Konina w 2020 r. (Część I) – 2 postępowania.  

7. Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Konina w ramach zadań 

inwestycyjnych: „Miejsce spotkań mieszkańców 5 osiedla - II etap (KBO)"  

– zadanie I „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu 

zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)" – zadanie II. 
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8. Budowa torów rowerowo-rolkowych na terenie miasta Konina, w ramach 

zadań inwestycyjnych: „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole 

Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)” i „Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO)”. 

9. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 18.510.000 zł. 

10. Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Konina w ramach zadań 

inwestycyjnych: „Miejsce spotkań mieszkańców 5 osiedla - II etap (KBO)"  

– zadanie I, „Plac zabaw "DZIECIĘCE MARZENIA" (SOSzW) (KBO)" – zadanie II. 

11. Modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3. Klasy na terenie miasta 

Konina. 

12. Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka 

Wypoczynkowego „Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie. 

13. Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek 

organizacyjnych. 

14. Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina – 

Konin Międzylesie – rok 2021. 

15. Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta 

Konina. 

16. Dostawa routera (rdzeniowego MAN) dla Urzędu Miejskiego w Koninie.  

Pozostałe wydziały urzędu, wydatkując środki publiczne, stosowały procedurę 

zapytań ofertowych lub publicznych konkursów ofert w oparciu o zarządzenie  

nr 68 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (aktualnie 

do 130 tys. zł) ze środków budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych  

z funduszy europejskich. Łączna kwota środków publicznych wydanych w tym 

trybie to 6.037.888,39 zł netto.  

W Urzędzie Miejskim w Koninie obowiązuje system zarządzania jakością zgodnie  

z wymogami ISO 9001:2015. Wymusza on stałe doskonalenie i monitorowanie 

pracy Urzędu. W minionym roku przeprowadzono 15 auditów ISO. Auditorzy 

badali stosowanie wszystkich wymogów normy w realizowanych przez wydziały 

procedurach i przekazywali każdorazowo pełnomocnikowi ds. systemu jakości 

oraz kierownikowi auditowanej komórki plan auditu i raport z auditu. 

Dokumentowanie auditów wewnętrznych odbywało się wyłącznie w wersji 

elektronicznej; z przeprowadzonych auditów wynika, że procedury są 

prawidłowo realizowane przez wydziały urzędu – dokonano tylko jednego 

spostrzeżenia.  
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Ważną rolę w procesie zarządzania urzędem spełniały realizowane przez Biuro 

Audytu Wewnętrznego zadania zapewniające, czynności sprawdzające  

i czynności doradcze. W 2020 roku przeprowadzono: 10 audytów zapewniających 

w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej,  

8 czynności sprawdzających służących ocenie sposobu wdrożenia i skuteczności 

zrealizowanych zaleceń z poprzednich audytów i 4 czynności doradcze służące 

usprawnieniu funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych miasta Konina.  

Najważniejsze efekty przeprowadzonych zadań audytowych to: zapewnienie  

o prawidłowości działania, doprowadzenie do działania zgodnego z prawem, 

zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej, wzrost efektywności  

i skuteczności działania. 

Zakres tematyczny zrealizowanych zadań zapewaniających to: 

1. Umowy użyczenia, najmu i dzierżawy – zawarte w imieniu Miasta – dotyczące 

nieruchomości przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym. 

2. Najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina. 

3. Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów. 

4. Obowiązki określone w art. 43 ust. 2 pkt 31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami. 

5. Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych. 

6. Dostępność cyfrowa strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Koninie. 

7. Ocena prawidłowości i efektywności prowadzonych postępowań 

administracyjnych. 

8. Postępowanie egzaminacyjne nadające stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miejskiego w Koninie. 

10. Ocena prawidłowości i efektywności prowadzonych postępowań 

administracyjnych. 

Zakres tematyczny zrealizowanych czynności sprawdzających to: 

1. Ochrona danych osobowych. Ocena systemu kontroli zarządczej. 

2. Inwestycje. Ocena systemu kontroli zarządczej. 

3. Ocena postępu wdrożenia wybranych wymagań wynikających  

z rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. 

4. Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

6. Wymiar podatku od nieruchomości. 
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7. Bieżące utrzymanie dróg wraz z infrastrukturą. 

8. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Koninie  

(w tym Dziennych Domów Pomocy Społecznej) i Środowiskowych Domów 

Samopomocy. 

Zakres tematyczny zrealizowanych zadań doradczych to: 

1. Działalność jednostek organizacyjnych. 

2. Udział w pracach Zespołu ds. zarządzania ryzykiem. 

3. Analiza oświadczeń i informacji o stanie kontroli zarządczej. 

4. Współpraca z auditorami ISO. 

Prezydent realizuje zadania miasta również przy pomocy jednostek 

organizacyjnych czy spółek. Jednostki organizacyjne miasta, a jest ich 54, to 

głównie placówki oświaty i wychowania (43 jednostki) oraz pomocy społecznej.  

Spółek miejskich w 2020 roku było 8, w tym 7 ze 100% udziałem miasta.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. – spółka powstała z przekształcenia państwowego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Koninie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019516. 

Prowadzi działalność, m. in. z zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, oczyszczania ulic, chodników, placów, pielęgnacji i utrzymania 

zieleni miejskiej oraz zarządzania cmentarzem komunalnym.  

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. – spółka powstała z przekształcenia 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji w Koninie w spółkę gminy. 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099912. Prowadzi 

działalność przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę 

oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków dla miasta Konina. 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 

Konin Sp. z o.o. – spółka powstała  

z przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej i Gazownictwa „Energogaz” w Koninie. Wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000084967. Prowadzi działalność w zakresie 

bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze 

świadczenia usług, tj. zaopatrzenia w energię cieplną.  

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie 

S.A. – spółka powstała w wyniku komercjalizacji 

Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej 

w Koninie. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000245491. Prowadzi działalność w zakresie realizacji usług 

komunikacyjnych na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego, 

słupeckiego i kolskiego.  

 

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Koninie – spółka powstała na mocy 

uchwały Rady Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 1999 

roku. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000094591. Prowadzi działalność 

polegającą na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach 

najmu lub wykupu.  

 

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe 

„KONIN” Sp. z o. o. – spółka powstała z dniem 1 lipca 

2000 roku, utworzona na mocy uchwały nr 292 Rady 

Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2000 roku. Wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000165687. Prowadzi działalność polegającą na 

zarządzaniu zasobami hotelowymi, organizacją targów, wystaw i kongresów oraz 

sprzedażą detaliczną produktów spożywczych.  

 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. – spółka powstała  

z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w dniu 

27 czerwca 2018 roku w wyniku realizacji uchwały nr 747 Rady 

Miasta Konina z 29 listopada 2017 roku. Wpisana do Krajowego 
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Rejestru Sądowego pod numerem 0000742964. Prowadzi działalność w zakresie 

organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Konina i gmin 

ościennych.  

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. 

z o.o. – spółka powstała w wyniku zawarcia w dniu  

6 kwietnia 2011 roku aktu założycielskiego. Wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000384025. Prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania 

odpadów, termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w wyniku 

czego wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna oraz odzysku i sprzedaży 

odpadów (recykling). Udział miasta Konina – 99,58%. 

Konin posiada również udziały w innych spółkach. Mianowicie: 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – spółka 

prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz 

otwartych terenów publicznych. Udział miasta Konina – 

0,33%. 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego 

S.A. - misją funduszu jest rozwój i promowanie Województwa 

Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów  

i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez działania nie 

nastawione na maksymalizację zysku. Głównym zadaniem 

spółki jest świadczenie pomocy mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom w postaci udzielania poręczeń pożyczek, kredytów, 

leasingów, faktoringu i wadiów przetargowych. Udział miasta Konina – 0,75%. 

    

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – 

spółka prowadzi działalność na rzecz rozwoju 

regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw), specjalizując się w realizacji rządowych  

i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Udział 

miasta Konina – 4,28%. 
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Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. – 

spółka zajmuje się inwestowaniem w infrastrukturę 

przygotowaną na potrzeby firm o profilu logistycznym, 

importerów realizujących dystrybucję na terenie całego kraju 

oraz platform zaopatrzenia sieci handlowych.  Udział miasta 

Konina – 12,08%. 

Na miasto należy spojrzeć również jak na pracodawcę, który spełniając określone 

wymogi prawne i społeczne zatrudnia pracowników. W 8 miejskich spółkach 

łączne zatrudnienie za 2020 rok wynosiło 1040,28 etatów. W 43 jednostkach 

oświaty i wychowania było to 1672,99 etatów nauczycielskich i 672,67 etatów 

administracyjno-obsługowych zgodnie z systemem informacji oświatowej (SIO), 

czyli według stanu na dzień 30 września 2020 roku. W pozostałych jednostkach 

organizacyjnych było to 608,33 etatów, a w Urzędzie Miejskim w Koninie – 371,25 

etatów.  

W związku z przejściem pracowników na emeryturę w 2020 roku 

przeprowadzono 7 konkurencyjnych naborów na wolne stanowiska urzędnicze, 

zaś w szkoleniach podnoszących kwalifikacje uczestniczyło 255 pracowników 

urzędu.   

W roku 2020 w Urzędzie Miejskim w Koninie możliwe było również zdobycie 

doświadczenia zawodowego w ramach stażu lub praktyki; 15 osób odbyło staż 

zawodowy, a na praktykach szkolnych i studenckich było 29 osób.  

W 2020 roku trwała VI kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Konina, która 

reprezentuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Konina 

oraz konińskich placówek oświatowych. Ma ona charakter konsultacyjny  

i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie 

mogą czynnie uczestniczyć w życiu miasta.  

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina VI kadencji 2019-2021 wchodziło 20 

radnych. Przewodnicząca rady Natalia Klimczak we wrześniu 2020 roku 

zrezygnowała z mandatu radnej i do końca roku rada nie miała osoby pełniącej tę 

funkcję. Koordynatorem do współpracy radnych Konina z Młodzieżową Radą 

Miasta była Emilia Wasielewska.  

W 2020 roku odbyła się jedna sesja rady, podczas której młodzież opiniowała 

projekt stanowiska Rady Miasta Konina w sprawie kryzysu klimatycznego. 
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Finanse i mienie miasta 

Budżet Miasta Konina na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 287 Rady Miasta 

Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta 

Konina na 2020 rok w następujących wysokościach: 

1) dochody budżetu ogółem 585.723.633,81 zł, w tym dochody: gminy 

407.710.112,58 zł i powiatu 178.013.521,23 zł, 

2) wydatki budżetu ogółem 622.029.117,81 zł, w tym wydatki: gminy 

400.036.212,63 zł i powiatu 221.992.905,18 zł. 

Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wyniósł odpowiednio: 

1) dochody budżetu ogółem 633.927.853,53 zł, w tym dochody: gminy 

446.274.173,47 zł i powiatu 187.653.680,06 zł, 

2) wydatki budżetu ogółem 717.154.337,53 zł, w tym wydatki: gminy 

457.492.584,06 zł i powiatu 259.661.753,47 zł. 

Dochody budżetu miasta Konina za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 

651.104.611,52 zł, tj. w 102,71% do wielkości planowanych 633.927.853,53 zł. 

Dochody gminy zrealizowano w wysokości 449.168.487,50 zł, natomiast dochody 

powiatu w wysokości 201.936.124,02 zł. 

Wydatki budżetu miasta Konina za 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 

682.367.185,88 zł, tj. 95,15 % planu po zmianach – 717.154.337,53 zł. 

Na zadania gminy wydatkowano kwotę 434.318.630,99 zł,  tj. 94,93% planu 

457.492.584,06 zł, w tym: wydatki majątkowe 37.639.516,09 zł, natomiast na 

zadania powiatu wydatkowano kwotę 248.048.554,89 zł, tj. 95,53% planu 

259.661.753,47 zł, w tym wydatki majątkowe 100.173.317,69 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i wydatków w 2020 roku, tak 

planowanych jak i wykonanych według działów klasyfikacji budżetowej. 

 

    DOCHODY     WYDATKI   

Dział  
Plan dochodów 

na 2020 rok 

Wykonanie 

dochodów za 

2020 rok 

% 

wskaźni

k (3:2) 

Plan wydatków 

na 2020 rok  

Wykonanie 

wydatków za 

2020 rok  

% 

wskaźnik 

(6:5) 

010             

Rolnictwo i łowiectwo 107 637,26 107 637,26 100,00 112 337,26 112 031,23 99,73 

500             

Handel 1 235 000,00 1 011 083,23 81,87 1 456 250,00 1 435 997,12 98,61 
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    DOCHODY     WYDATKI   

Dział  
Plan dochodów 

na 2020 rok 

Wykonanie 

dochodów za 

2020 rok 

% 

wskaźni

k (3:2) 

Plan wydatków 

na 2020 rok  

Wykonanie 

wydatków za 

2020 rok  

% 

wskaźnik 

(6:5) 

600             

Transport i łączność 76 859 902,54 86 658 356,24 112,75 169 653 950,33 165 907 081,31 97,79 

630             

Turystyka 0,00 0,00 0,00 95 000,00 83 979,44 88,40 

700             

Gospodarka 

mieszkaniowa 
26 599 979,02 21 485 508,97 80,77 22 108 654,22 21 320 568,17 96,44 

710             

Działalność usługowa 1 994 350,00 1 882 931,77 94,41 2 722 137,00 2 385 282,42 87,63 

750             

Administracja 

publiczna 
2 974 517,48 2 139 085,99 71,91 42 272 928,05 39 160 683,43 92,64 

751             

Urzędy*  484 225,00 479 836,01 99,09 484 225,00 479 836,01 99,09 

752             

Obrona narodowa 171 094,00 171 094,00 100,00 171 094,00 171 094,00 100,00 

754             

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

ppoż 

14 966 772,80 14 901 731,81 99,57 16 721 441,66 16 441 159,07 98,32 

755             

Wymiar 

sprawiedliwości 
198 000,00 194 194,00 98,08 198 467,00 194 661,00 98,08 

756             

Dochody** 175 705 562,00 183 315 948,76 104,33 0,00 0,00 0,00 

757             

Obsługa długu 

publicznego 
0,00 0,00 0,00 3 850 000,00 3 254 848,99 84,54 

758             

Różne rozliczenia 161 731 587,03 171 157 031,22 105,83 14 062 512,46 0,00 0,00 

801             

Oświata i wychowanie 14 603 453,98 12 704 337,41 87,00 209 351 837,64 204 001 300,39 97,44 
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    DOCHODY     WYDATKI   

Dział  
Plan dochodów 

na 2020 rok 

Wykonanie 

dochodów za 

2020 rok 

% 

wskaźni

k (3:2) 

Plan wydatków 

na 2020 rok  

Wykonanie 

wydatków za 

2020 rok  

% 

wskaźnik 

(6:5) 

851             

Ochrona zdrowia 20 000,00 7 152,83 35,76 2 137 819,00 1 964 259,92 91,88 

852             

Pomoc społeczna 20 676 498,25 20 146 954,42 97,44 38 868 308,96 37 758 057,70 97,14 

853             

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

3 588 324,78 3 465 705,26 96,58 6 122 313,94 5 562 381,89 90,85 

854             

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
944 667,00 417 649,65 44,21 15 991 863,43 15 449 034,55 96,61 

855             

Rodzina 106 879 640,89 105 980 426,52 99,16 114 021 192,69 113 179 696,78 99,26 

900             

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

21 398 641,50 22 802 621,96 106,56 33 276 883,33 30 918 372,84 92,91 

921             

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

100 000,00 100 000,00 100,00 9 036 681,56 8 969 939,73 99,26 

926             

Kultura fizyczna 2 688 000,00 1 975 324,21 73,49 14 438 440,00 13 616 919,89 94,31 

RAZEM 633 927 853,53 651 104 611,52 102,71 717 154 337,53 682 367 185,88 95,15 

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki  związane z ich poborem 
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Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2020 rok wg źródeł powstawania 

 

 

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2020 rok według 

ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej 

 

 

 

Podatki i opłaty to główne źródło dochodów miasta. W pozycji tej znajdują się 

między innymi wpływy z podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi, czyli dwie najpowszechniejsze daniny w naszym 

mieście. 

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosły 67.602.619,45 zł, co 

stanowi 100,22 % wykonania planu (plan 67.450.000 zł). W tym od osób 

prawnych wpłynęło 55.403.306,69 zł (tj. 100,36 % planu ustalonego na kwotę 

55.200.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 12.199.312,76 zł  

(tj. 99,58 % planu ustalonego na kwotę 12.250.000 zł). 

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, ze względu 

na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek  

w wysokości 450.250,74 zł. Na 33 decyzje umarzające podatek od nieruchomości, 

16 z nich, było podjętych z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Stanowiło to 

ok. 60% umorzonej kwoty podatków. Należy podkreślić, iż w stosunku do kwoty 

umorzenia podatku od nieruchomości w 2019 roku nastąpił wzrost o ponad 

133%. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 

813.106,61 zł. Około 78% wydanych decyzji w tej materii było związanych  

z pandemią. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta  

o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.960.206,65 zł. Skutki 

obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 

4.249.638,10 zł.  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 

4.996.224,06 zł. Miasto na bieżąco prowadzi działania windykacyjne. Do 

podatników wysłano 3188 upomnień na kwotę 2.994.453,50 zł oraz wystawiono 

1288 tytułów wykonawczych na kwotę 1.607.051,70 zł, które przesłano do 

realizacji przez naczelnika urzędu skarbowego.  

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku 

zostały zrealizowane w wysokości 13.639.337,57 zł, co stanowi 100,77% planu 

ustalonego w kwocie 13.535.000,00 zł. 

W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono 

ulg w formie umorzenia na kwotę 10.914,69 zł oraz rozłożenia na raty na kwotę 

620,97 zł. 

Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 412.685,09 zł. W trakcie roku wysłano 

2164 upomnienia na kwotę 432.129,69 zł i wystawiono 702 tytuły wykonawcze na 

kwotę 186.685,15 zł. 
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Finanse miasta to również zobowiązania. Zestawienie zobowiązań finansowych 

miasta Konina przedstawia poniższa tabela. 

Nr Bank  Wartość Rodzaj 
Data 

umowy 

Termin 

zapadalno-

ści 

Rodzaj 

zabezpie-

czenia 

Kwota do 

spłaty 

1 PKO BP S.A. w Poznaniu 34 000 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
 12.09.2011 31.12.2024 

weksel "in 

blanco" 
4 956 000,00 

2 PKO BP S.A. w Poznaniu 42 000 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
 29.08.2012  31.12.2024 

weksel "in 

blanco" 
7 992 000,00 

3 BGK Oddział  w Poznaniu 16 450 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
10.07.2013 31.12.2024 

weksel "in 

blanco" 
5 234 000,00 

4 
ING BŚ S.A.                          

w Koninie 
14 400 000,00 

kredyt 

długoterminowy 
23.09.2014 31.12.2026 

weksel "in 

blanco" 
8 160 000,00 

5 
ING BŚ S.A.                               

w Koninie          
15 000 000,00 

kredyt 

długoterminowy 
12.08.2015 31.12.2026 

weksel "in 

blanco" 
10 500 000,00 

6 BPS S.A.  w Warszawie  15 000 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
21.06.2016 31.12.2027 

weksel "in 

blanco" 
11 000 000,00 

7 BPS S.A w Warszawie  13 350 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
30.05.2017 31.12.2027 

weksel "in 

blanco" 
12 900 000,00 

8 BGK Oddział  w Poznaniu 15 000 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
13.08.2018 31.12.2028 

weksel "in 

blanco" 
15 000 000,00 

9 PKO BP S.A. w Poznaniu 18 510 000,00 
kredyt 

długoterminowy 
19.08.2020 31.12.2027 

weksel "in 

blanco" 
18 510 000,00 

10 BGK Oddział w Poznaniu 7 300 000,00 
kredyt 

krótkoterminowy 
23.11.2020 31.12.2021 

weksel "in 

blanco" 
7 300 000,00 

  Razem kredyty           101 552 000,00 

11 NFOŚiGW w Warszawie  2 822 000,00 pożyczka 27.08.2012 20.12.2026 
weksel "in 

blanco" 
1 328 900,00 

12 NFOŚiGW  w Warszawie  1 962 622,74 pożyczka 06.05.2014 31.03.2024 
weksel "in 

blanco" 
900 000,00 

13 WFOŚiGW w Poznaniu   1 800 000,00 pożyczka 25.11.2014 20.09.2024 
weksel "in 

blanco" 
685 213,74 

  Razem pożyczki           2 914 113,74 

14 BGK Oddział  w Poznaniu 5 000 000,00 
obligacje Seria 

A18 
24.10.2018 25.11.2023   5 000 000,00 

    5 000 000,00 
obligacje Seria 

B18 
24.10.2018 25.11.2024   5 000 000,00 

    6 000 000,00 
obligacje Seria 

C18 
24.10.2018 25.11.2025   6 000 000,00 

    4 000 000,00 
obligacje Seria 

D18 
24.10.2018 25.11.2026   4 000 000,00 
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Nr Bank  Wartość Rodzaj 
Data 

umowy 

Termin 

zapadalno-

ści 

Rodzaj 

zabezpie-

czenia 

Kwota do 

spłaty 

    16 000 000,00 
obligacje Seria 

A19 
24.10.2018 25.11.2027   16 000 000,00 

    17 000 000,00 
obligacje Seria 

B19 
24.10.2018 25.11.2028   17 000 000,00 

    17 000 000,00 
obligacje Seria 

C19 
24.10.2018 25.11.2029   17 000 000,00 

    16 000 000,00 
obligacje  Seria 

A20 
24.10.2018 25.11.2030   16 000 000,00 

    17 000 000,00 
obligacje  Seria 

B20 
24.10.2018 25.11.2031   17 000 000,00 

    17 000 000,00 
obligacje Seria 

C20 
24.10.2018 25.11.2032   17 000 000,00 

  Razem obligacje I           120 000 000,00 

15 PKO BP S.A. w Warszawie 1 222 000,00 
obligacje Seria 

D20 
09.12.2020 25.11.2029   1 222 000,00 

    3 850 000,00 
obligacje  Seria 

E20 
09.12.2020 25.11.2030   3 850 000,00 

    3 575 000,00 
obligacje Seria 

E20 
09.12.2020 25.11.2031   3 575 000,00 

    3 575 000,00 
obligacje Seria 

E20 
09.12.2020 25.11.2032   3 575 000,00 

    15 000 000,00 obligacje Seria F20 09.12.2020 25.11.2033   15 000 000,00 

  Razem obligacje II           27 222 000,00 

  Razem zobowiązania           251 688 113,74 

Polityka finansowa miasta to także efektywne pozyskiwanie funduszy 

pozabudżetowych, tj. pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, funduszy 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz środków krajowych, jak również 

monitoring projektów przygotowywanych przez jednostki organizacyjne miasta, 

w tym szkoły i przedszkola. Miasto Konin oraz jednostki organizacyjne (poza 

spółkami miejskimi) w roku 2020 realizowały 76 projektów.   

W trakcie 2020 roku wydatkowane zostało przez miasto lub jednostki 

organizacyjne łącznie 129.562.169,95 zł, w tym:   

1) 41.655.948,37 zł pochodziło ze środków zagranicznych (UE, EOG),  

2) 31.860.281,55 zł pochodziło ze środków krajowych, 

3) 56.045.940,03 zł stanowił wkład własny miasta i jednostek organizacyjnych. 
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Realizację projektów z dofinansowaniem ze środków pozabudżetowych  

w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.  

 L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Wartość 

projektu 

Wydatkowane 

środki UE, 

EOG w zł 

Wydatkowane 

środki 

krajowe w zł  

Wkład własny 

w zł  
Razem w zł 

1 ZDM  
Przebudowa ul. Żwirki  

i Wigury w Koninie 
3 049 805,24 0,00 1 605 712,00 1 444 093,24 3 049 805,24 

2 ZDM  
Rozbudowa ulicy 

Kleczewskiej w Koninie 
60 448 357,40 14 147 781,59 0,00 14 647 524,43 28 795 306,02 

3 ZDM  

Budowa połączenia  

ul. I. Paderewskiego  

z ul. Wyzwolenia w Koninie 

w związku z modernizacją 

linii kolejowej E-20 

71 762 689,90 0,00 21 600 000,00 25 340 440,44 46 940 440,44 

4 ZDM  

Przebudowa obiektu 

mostowego w ciągu ulicy 

Bernardynka w Koninie  

6 391 814,11 0,00 0,00 66 560,10 66 560,10 

5 ZDM  
Przebudowa ulicy Leśnej  

w Koninie 
3 051 599,17 0,00 1 675 059,00 1 376 540,17 3 051 599,17 

6 ZDM  

Budowa skrzyżowania 

typu rondo na dw. nr 264 

w Koninie (kontynuacja 

zadania: budowa drogi - 

łącznik od  

ul. Przemysłowej do  

ul. Kleczewskiej w Koninie) 

1 751 787,00 0,00 17 835,00 0,00 17 835,00 

7 ZDM  
Remont ulicy 

Przemysłowej w Koninie 
1 901 450,49 0,00 914 002,00 987 448,49 1 901 450,49 

8 

Wydział GK 

wraz z MZK 

i ZDM 

Ekologiczny Konin - rozwój 

i promocja 

niskoemisyjnego 

transportu miejskiego 

30 827 181,17 21 240 665,89 0,00 9 551 577,13 30 792 243,02 

9 
Wydział GK 

wraz z MZK 

Stworzenie 

zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na 

terenie K OSI - etap II 

2 829 411,77 1 877 213,42 0,00 868 515,58 2 745 729,00 

10 Wydział SL 

Budowa  trzech budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych   

z parkingiem i 

infrastrukturą techniczną 

w Koninie, na działce  

nr 1060 obręb Starówka  

(Etap II i III), przy  

ul. Szarych Szeregów  

i Kościelnej 

5 787 330,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Wydział SL 

 Dopłaty do czynszu najmu 

dla najemców budynków 

przy ul. Wodnej 37, 

Kościelnej 6 i  Szarych 

Szeregów 2G 

2 234 097,00 0,00 103 659,95 0,00 103 659,95 
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 L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Wartość 

projektu 

Wydatkowane 

środki UE, 

EOG w zł 

Wydatkowane 

środki 

krajowe w zł  

Wkład własny 

w zł  
Razem w zł 

12 Wydział DG 

Realizacja prac 

budowlanych mających na 

celu ochronę, zachowania 

oraz zabezpieczenie 

zabytkowego „Domu 

Zemełki" w Koninie 

13 791 953,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Wydział DG 

Zakładam firmę - wsparcie 

osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą 

na terenie K OSI 

3 999 976,92 73 528,61 3 650,39 9 325,25 86 504,25 

14 Wydział OI 

Budowa i promocja marki 

Wielkopolska Dolina 

Energii 

2 541 160,00 261 866,63 0,00 46 211,95 308 078,58 

15 Wydział OŚ 

Młodzi ekolodzy – 

wspieranie edukacji 

ekologicznej poprzez 

działania podnoszące 

świadomość ekologiczną 

społeczeństwa w Szkole 

Podstawowej nr 4  

w Koninie i Szkole 

Podstawowej nr 9  

w Koninie 

50 000,00 0,00 34 983,97 14 993,13 49 977,10 

16 Wydział WZ 

Bezpieczna aglomeracja 

konińska - rozbudowa 

systemu wczesnego 

ostrzegania 

100 465,70 85 395,85 0,00 15 069,85 100 465,70 

17 Wydział IN 
Publiczny dostęp do 

Internetu WIFI4EU 
64 206,00 64 206,00 0,00 0,00 64 206,00 

18 Wydział IN 

Rozbudowa sieci 

publicznych punktów 

dostępu do Internetu  

w mieście Konin 

64 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Wydział GK 

Bieżące remonty  

i utrzymanie porządku na 

mogiłach i miejscach 

pamięci 

34 798,65 0,00 14 800,00 19 998,65 34 798,65 

20 
Wydział 

GM 

Dotacja na zadania  

z zakresu geodezji  

i kartografii  

101 744,37 0,00 97 000,00 4 744,37 101 744,37 

21 
Wydział 

WO 

Dotacja celowa na 

wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe 

643 997,46 0,00 643 997,46 0,00 643 997,46 

22 
Wydział 

WO 
Aktywna Tablica 35 000,00 0,00 28 000,00 7 000,00 35 000,00 

23 
Wydział 

WO 
Zdalna szkoła 99 962,10 84 597,93 15 364,17 0,00 99 962,10 

24 
Wydział 

WO 
Zdalna szkoła+ 125 076,24 125 000,00 0,00 76,24 125 076,24 
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 L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Wartość 

projektu 

Wydatkowane 

środki UE, 

EOG w zł 

Wydatkowane 

środki 

krajowe w zł  

Wkład własny 

w zł  
Razem w zł 

25 

SP 7 Posiłek w szkole i w domu 53 161,00 0,00 42 528,80 10 632,20 53 161,00 

SP 9 Posiłek w szkole i w domu 100 000,00 0,00 63 491,07 15 872,77 79 363,84 

SP 15 Posiłek w szkole i w domu 100 000,00 0,00 79 788,93 19 944,73 99 733,66 

SP 3 Posiłek w szkole i w domu 34 986,00 0,00 27 978,79 6 997,20 34 975,99 

24 DPS 

Domy Pomocy Społecznej 

bezpieczne  

w Wielkopolsce 

680 145,80 573 226,88 106 918,92 0,00 680 145,80 

25 DPS 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz 

bezpieczeństwa 

personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, 

domów pomocy 

społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów 

na czas COVID-19 

41 663,36 35 068,02 6 595,30 0,00 41 663,32 

26 

COP 

STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy 

społeczne w Wielkopolsce 

117 810,00 100 138,50 5 890,50 11 781,00 117 810,00 

ŚDS 

STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy 

społeczne w Wielkopolsce 

21 750,00 18 034,95 1 060,88 2 121,76 21 217,59 

PO 

STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy 

społeczne w Wielkopolsce 

74 700,00 59 990,26 3 528,83 7 057,65 70 576,74 

MOPR 

STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy 

społeczne w Wielkopolsce 

785 280,00 667 488,00 39 264,00 78 528,00 785 280,00 

27 MOPR Posiłek w szkole i w domu 3 875 000,00 0,00 2 940 000,00 760 652,69 3 700 652,69 

28 MOPR 
Program "Zajęcia klubowe 

w WTZ" 
24 600,00 0,00 24 600,00 0,00 24 600,00 

29 MOPR 
Program wyrównywania 

różnic między regionami III 
262 364,93 0,00 107 625,78 0,00 107 625,78 

30 MOPR 

Usługi opiekuńcze dla 

osób niepełnosprawnych  - 

edycja 2020 

330 000,00 0,00 128 782,79 128 782,85 257 565,64 

31 MOPR 
Pilotażowy program 

„Aktywny samorząd" 
414 623,67 0,00 331 894,00 0,00 331 894,00 

32 MOPR 

Pomoc osobom 

niepełnosprawnym 

poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowej 

wywołanych chorobami 

zakaźnymi 

515 062,50 0,00 363 362,50 0,00 363 362,50 
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 L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Wartość 

projektu 

Wydatkowane 

środki UE, 

EOG w zł 

Wydatkowane 

środki 

krajowe w zł  

Wkład własny 

w zł  
Razem w zł 

33 MOPR 

„Od zależności ku 

samodzielności” – edycja 

2020r. „Nasze lepsze jutro”  

74 289,00 0,00 56 673,76 14 996,90 71 670,66 

34 MOPR „Wspieraj Seniora" 60 000,00 0,00 24 544,40 6 136,11 30 680,51 

35 MOPR 

„,Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - 

edycja 2019 - 2020 

217 080,00 0,00 199 351,53 0,00 199 351,53 

36 MOPR 

Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19 

266 557,25 224 654,45 41 902,80 0,00 266 557,25 

37 MOPR 
Program asystent rodziny 

na 2020 r. 
16 822,26 0,00 5 100,00 11 722,26 16 822,26 

38 
Żłobek 

Miejski 

Maluch + - moduł 2. 

MRPiSP - Resortowy 

program rozwoju instytucji 

opieki nad dzieckiem  

w wieku do lat 3 

364 320,00 0,00 106 920,00 257 400,00 364 320,00 

39 KDK 

Modernizacja nagłośnienia 

w sali widowiskowej 

Konińskiego Domu Kultury 

w Koninie 

91 000,00 0,00 52 425,85 32 032,50 84 458,35 

40 KDK 
Program  ,,Media’’- Europa 

Cinemas 
84 255,75 28 415,51 0,00 0,00 28 415,51 

41 MBP 

Zakup nowości 

wydawniczych do 

biblioteki publicznej 

152 500,00 0,00 30 500,00 122 000,00 152 500,00 

42 MBP 

Zakup usług dostarczania 

publikacji drogą 

elektroniczną 

8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 

43 P 11 Bawiąc się poznaję świat 358 128,58 170 278,73 0,00 9 832,53 180 111,26 

44 P 17 
Poznaję świat ucząc się od 

najmłodszych lat 
303 710,00 120 426,30 0,00 13 860,00 134 286,30 

45 P  8 Nie ma edukacji bez relacji 115 973,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 P 32 Zrozumieć dziecko 249 133,04 8 286,62 0,00 0,00 8 286,62 

47 P 32 Kreatywna edukacja 238 690,19 97 682,98 0,00 0,00 97 682,98 

48 P 32 
Współpraca dzieci w nauce 

języka 
79 491,41 5 086,50 0,00 0,00 5 086,50 

49 P 32 Cuda z odpadów 73 689,34 3 169,57 0,00 0,00 3 169,57 

50 P 32 

Odkrywanie i dzielenie się 

naszymi kulturami w celu 

stworzenia naszej kultury 

europejskiej 

71 351,88 15 376,48 0,00 0,00 15 376,48 

51 P 32 
Gra o zdrowie - gra  

o przyszłość 
133 446,35 25 235,23 0,00 0,00 25 235,23 

52 P 32 
Równy start dla 

najmłodszych 
709 365,34 88 600,70 0,00 15 635,42 104 236,12 

53 P 32 Za życiem 801 400,00 0,00 239 068,58 0,00 239 068,58 

54 P 4 
Dobre przedszkole to 

dobry start  
422 553,46 359 170,44 0,00 63 383,02 422 553,46 
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 L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Wartość 

projektu 

Wydatkowane 

środki UE, 

EOG w zł 

Wydatkowane 

środki 

krajowe w zł  

Wkład własny 

w zł  
Razem w zł 

55 P 7 Edukacja bez barier 305 180,00 115 402,81 0,00 20 365,20 135 768,01 

56 SP 6  

SP6 na 6! Rozwój 

kompetencji kluczowych  

w Szkole Podstawowej  

nr 6 w Koninie  

93 733,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 SP 4 

Porozumienie partnerskie 

w sprawie realizacji 

programu pn. Szkolny 

Klub Sportowy 

3 550,00 0,00 0,00 750,00 750,00 

58 SP 7  
W drodze ku nowoczesnej 

edukacji 
133 729,35 5 489,00 0,00 0,00 5 489,00 

59 SP 7  
Interaktywny wymiar 

biblioteki szkolnej 
14 300,00 0,00 13 000,00 1 300,00 14 300,00 

60 SP 9  
Razem z nami zostań 

wybitnym naukowcem 
737 424,65 226 190,91 20 008,45 11 460,00 257 659,36 

61 SP 9  
Blog „Niezbędnik 

Podróżnika" 
58 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 SP 15  Poczuj siłę do działania  225 482,02 47 867,19 0,00 0,00 47 867,19 

63 SP15  
By inspirować i być 

inspirowanym 
242 520,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 SP 15  

Rzućmy wyzwanie 

przyszłości. Odkrywanie 

nowych horyzontów  

w budowaniu 

zrównoważonej Europy 

125 443,79 30 887,51 0,00 0,00 30 887,51 

65 
ZS 

Kopernik 

Profesjonalne praktyki  

w Hiszpanii kluczem do 

sukcesu naszych uczniów 

622 968,33 289 924,98 0,00 0,00 289 924,98 

66 
ZS 

Kopernik 

Przez podnoszenie 

umiejętności nauczycieli 

do zwiększania szans 

absolwentów na 

zatrudnienie 

122 048,49 173,83 10,53 0,00 184,36 

67 
ZS 

Kopernik 

e-Kopernik - wiedza  

i umiejętności pewnym 

wsparciem do 

zatrudnienia uczniów klas 

informatycznych ZS im.  

M. Kopernika w Koninie 

530 924,63 163 381,41 9 610,68 12 426,59 185 418,68 

68 ZSBiKZ 

Ponadnarodowa 

mobilność uczniów  

i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego 

działanie „Europejska 

akademia zawodowców 

ZSBiKZ" 

642 220,26 8 076,33 481,10 0,00 8 557,43 

69 ZSBiKZ 
Przedsiębiorcza Młodzież 

dla Zielonej Europy 
179 052,98 229,50 40,50 0,00 270,00 

70 ZSBiKZ 
Zawodowcy ZSBiKZ na 

europejskim stażu 
660 027,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 L.p. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Wartość 

projektu 

Wydatkowane 

środki UE, 

EOG w zł 

Wydatkowane 

środki 

krajowe w zł  

Wkład własny 

w zł  
Razem w zł 

71 ZSG-E 
Konińska Kuźnia 

Zawodowców 
960 259,95 112 538,32 6 572,47 0,00 119 110,79 

72 ZSG-E 

Wniosek o przyznanie 

środków z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego 

na kształcenie ustawiczne 

pracowników  

i pracodawcy 

9 700,00 0,00 7 760,00 1 940,00 9 700,00 

73 I LO 

Questions for Europe? - 

Answers from Europe! 

(„Pytania do Europy? - 

Odpowiedzi z Europy!") 

135 156,00 2 246,36 0,00 0,00 2 246,36 

74 I LO 

„Wykorzystanie metody 

eksperymentu  

w kształtowaniu  

i rozwijaniu kompetencji 

uczniów w zakresie 

przedmiotów 

przyrodniczych  

i matematyki w I LO  

w Koninie” 

135 348,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 II LO 

„TIK-TAK!" - nowoczesne 

metody i dydaktyka 

cyfrowa przyszłością  

w nauczaniu 

165 118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 

ZS 

Kopernik 

Kompetencje kluczowe 

szansą rozwoju uczniów  

z K OSI 

138 045,75 33 632,84 3 956,81 4 390,18 41 979,83 

ZS CKU 

Kompetencje kluczowe 

szansą rozwoju uczniów  

z KOSI 

135 570,48 33 412,85 3 930,98 1 900,80 39 244,63 

ZSG-E 

Kompetencje kluczowe 

szansą rozwoju uczniów  

z K OSI 

126 498,33 25 908,49 3 048,08 1 918,65 30 875,22 

Razem projekty realizowane przez Miasto  

i jednostki organizacyjne  
230 514 160,70 41 655 948,37 31 860 281,55 56 045 940,03 129 562 169,95 

Realizowane projekty mają charakter zarówno inwestycji w szeroko pojętą 

infrastrukturę miejską, jak i inwestycji w sferze społecznej. Wybrane projekty 

zostaną opisane bardziej szczegółowo w kolejnych obszarach działalności 

konińskiego samorządu. Tutaj warto wspomnieć o projekcie pn. „Generator 

miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” w ramach Programu Rozwój Lokalny, 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Miasto 

uzyskało wsparcie niefinansowe w postaci doradztwa ekspertów ze Związku 

Miast Polskich w opracowaniu „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2020-2030" oraz 
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„Planu Rozwoju Instytucjonalnego na lata 2020-2030" i innych dokumentów, 

które w formie Kompletnej Propozycji Projektu pn. „Generator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina” zostały złożone w II etapie naboru wniosków  

w Programie Rozwój Lokalny. Wartość wnioskowanych środków w ramach 

projektu to 10 mln EUR, tj. 42.554.000,00 zł, które przeznaczone będą na 

przedsięwzięcia podstawowe ujęte w PRL i PRI. Plany Rozwoju Lokalnego  

i Instytucjonalnego, razem z opisanymi w nich działaniami i przedsięwzięciami 

będą realizować Strategię Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030. Działania  

i przedsięwzięcia – podstawowe i uzupełniające tworzą nową ścieżkę rozwoju 

miasta, syntetycznie ujętą w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa 

Ścieżka Rozwoju 2020-2030, które zastąpiło Wieloletni Plan Inwestycyjny i jest 

Załącznikiem do uchwały nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. 

Podsumowując, w roku 2020 miasto i jednostki organizacyjne (bez spółek 

miejskich) przygotowały i złożyły do oceny 58 wniosków o dofinansowanie ze 

środków europejskich, norweskich oraz krajowych. Dofinansowanie zostało 

przyznane 33 projektom ma kwotę 17.381.216,88 zł, a w ocenie pozostaje 14 

wniosków na kwotę 131.169.325,45 zł.  

Wartość mienia komunalnego miasta Konina, czyli prawa własności oraz innych 

praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, 

użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach czy akcji,  na dzień 

31 grudnia 2020 roku wynosiła 1.383.419.989,90 zł brutto i była wyższa  

o 115.846.197,80 zł od wartości na 31.12. 2019 roku (1.267.573.792,10 zł),  

tj. o 9,14% . 

Na wartość mienia składały się: 

1) 968 623 359,48 zł – majątek trwały w jednostkach organizacyjnych Miasta, 

2) 132 621 035,96 zł – środki trwałe w budowie (inwestycje w toku), 

3) 282 175 594,46 zł – udziały miasta w spółkach prawa handlowego. 

W analizowanym okresie największe zwiększenie wartości środków trwałych  

nastąpiło w:  

1) w jednostkach przedszkolnych – o kwotę 486.220,52 zł; głównie w Przedszkolu 

Nr 1 „Kosmatek”, gdzie został wybudowany integracyjny plac zabaw dla dzieci 

w ramach KBO za kwotę 166 560,45 zł, 

2) w szkołach podstawowych – o 413.984,19 zł; największy wzrost był w Szkole 

Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi z uwagi na wybudowany  

w ramach KBO za kwotę 165.000,00 zł Pumptrack – tor rowerowo-rolkowy, 
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3) w szkołach ponadpodstawowych – o kwotę 2.619.347,26 zł; największe 

zwiększenie, bo o kwotę 1.686.299,99 zł, nastąpiło w I Liceum 

Ogólnokształcącym, gdzie wykonano modernizację dachu, 

4) Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – o 535.467,21 zł w związku z kupieniem 

72 notebooków, itp. w ramach projektu unijnego dla dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej, 

5) w Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego – o 880.126,84 zł, co spowodowane 

było przejęciem budynku dawnej szkoły przy ul. Dąbrowskiego 3/5, zakupem 

sprzętu komputerowego oraz sprzętu do zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa Sars-Cov2 w budynkach biurowych, 

6) w Zarządzie Dróg Miejskich – o kwotę 3.794.135,57 zł, na co złożyło się 

przyjęcie na stan ulicy Żwirki i Wigury wraz z oświetleniem i kanalizacją 

deszczową, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. M. Kolbe i ul. Poznańskiej, 

chodników w ciągu ulicy Rudnickiej oraz realizacja zadań w ramach KBO 

(przejścia dla pieszych).  

Dochody z mienia komunalnego miasta Konina na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 

21.460.759,68 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu 

o 4.132.320,41 zł, tj. o 23,85 %.  

Wzrost nastąpił w: dochodach ze sprzedaży gruntów na własność  

(o 3.449.959,99 zł), wpływach z wynajmu lokali pozostałych (o 860.979,44 zł), 

wpływach ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (o 1.000.619,96 zł). 

Natomiast spadek dochodów nastąpił głównie w dochodach z dzierżawy gruntów 

o 363.029,26 zł, co stanowi zmniejszenie o 37,22 % i wpływach z wynajmu lokali 

użytkowych o 428.481,66 zł – spadek o 19,38 %. 
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Kultura w Koninie 

Miasto Konin prowadzi politykę kulturalną poprzez podległe jednostki, którymi 

są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Młodzieżowy 

Dom Kultury w Koninie i Koniński Dom Kultury. Ponadto wspiera wydarzenia 

organizowane przez działające na terenie miasta placówki kultury (Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie, Muzeum Okręgowe w Koninie, Państwową Szkołę 

Muzyczną I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie), twórców 

niezależnych i organizacje pozarządowe. Wydatki na szeroko rozumianą 

działalność kulturalną w 2020 roku opiewały na kwotę prawie 8 milionów 800 

tysięcy złotych. 

W kulturze rok 2020 był rokiem trudnym i przełomowym. Z powodu pandemii 

COVID-19 instytucje kultury zmuszone były odwołać wiele zaplanowanych 

wcześniej wydarzeń lub (o ile było to możliwe) przenieść je do Internetu. Mimo 

wielu ograniczeń i trudności zrealizowany został szereg zaplanowanych 

przedsięwzięć. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 

Pracownicy MBP w Koninie podjęli wiele działań skierowanych do swoich 

czytelników i aktywizujących ich w czasie lockdownu:   

1. Na stronie internetowej biblioteki powstała zakładka „Kultura w sieci”, znalazły 

się tam m.in. linki do serwisów oferujących bezpłatne e-booki, audiobooki, 

wirtualne spacery po bibliotekach, galeriach i wystawach, propozycje 

słuchowisk, spotkań autorskich i wydarzeń kulturalnych dostępnych online.  

2. Konkurs literacki „Zapiski z czasu dobrowolnej izolacji”, do którego wpłynęło 

69 zgłoszeń z całej Polski. Efektem konkursu będzie książka pt. „Korona, 

którejśmy nie chcieli”. Zostaną w niej opublikowane wszystkie nadesłane 

teksty.  

3. „Bibliotekarze jak dzieła sztuki” – konińska książnica przystąpiła do popularnej 

w mediach społecznościowych zabawy polegającej na odtwarzaniu dzieł 

sztuki. Przy pomocy dostępnych przedmiotów i samych siebie bibliotekarze 

wzięli na „warsztat malarski” m.in. „Stańczyka” Jana Matejki, „Pomarańczarkę” 

Aleksandra Gierymskiego, „Starego gitarzystę” Pablo Picasso, „Portret żony  

z kotem” Konrada Krzyżanowskiego, graffiti Banksy’ego, „Kuropatwy” Józefa 

Chełmońskiego”, „Kobietę grającą na wiolonczeli”, „Grających w karty” Paula 

Cézanne’a. Do każdego zdjęcia dołączone były informacje o oryginalnym 

dziele sztuki. 
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4. Biblioteka włączyła się do akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

w Warszawie pod nazwą #NieZostawiamCzytelnika, której celem było m.in. 

recenzowanie książek czy wirtualne zabawy dla dzieci z biblioteką.  

Ponadto w minionym roku przy Centrum Edukacji Elektronicznej im. Jana Zemełki 

w MBP powstało Konińskie Archiwum Społeczne, w którym zbierane są wszystkie 

materiały związane z życiem Konina i jego mieszkańców. Z kolei w Czytelni MBP 

utworzony został dział starodruków, do którego pozyskano 23 cenne starodruki. 

Już po raz kolejny MPB włączyła się w Narodowe Czytanie, tym razem podczas 

spotkania z wybitnym aktorem Wiktorem Zborowskim czytano „Balladynę” 

Juliusza Słowackiego. Odbył się także cykl spotkań z pisarzami w ramach projektu 

KBO „Konin lubi książki” oraz XL Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup” 

Konin 2020.  

Prężnie działało także Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej Setidava, które 

wydało cztery książki:  

1. „Ja prosty poeta” Mikołaj Michalski.  

2. „Korespondencja Witolda Friemanna” Alicja Wardęcka-Gościńska.  

3. „Gosławice. Historia niezbyt odległa” Jacek Bugaj. 

4. Tomik poezji „Czterdzieści edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

MILOWY SŁUP”. 

W roku 2020 MBP włączyła się w projekt Instytutu Książki w ramach 

ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała książka – wielki 

człowiek", skierowany do najmłodszych czytelników. Do Konina trafiło 1000 

wyprawek (zawierających m.in. książkę, zakładki do książki) dla dzieci z roczników 

2014-2017. 

 

Koniński Dom Kultury w Koninie 

W 2020 roku Koniński Dom Kultury obchodził jubileusz 50-lecia. Przez cały rok 

odbywały się wydarzenia związane z rocznicą. Zwieńczeniem obchodów był 

jesienny koncert jazzowy Chojnacki/Miguła Contemplations. Z okazji jubileuszu 

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie przyznał KDK 

Specjalną Odznakę ,,Przyjaciel Dziecka”, a Konińskie Towarzystwa Muzyczne 

„Honorową Złotą Odznakę”. 

Ponadto w minionym roku odbyły się takie wydarzenia jak m.in.  

1. Turniej breakingowy BAS JAM. Konińska impreza zainaugurowała rozgrywki 

Polish Breaking League – nowego projektu na polskiej scenie tanecznej,  
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2. Koncert „Seniorzy dla miasta”.  

3. Wystawy „Kobiece wariacje”. 

4. 30. Salon Poezji i Literatury Anny Dymnej, podczas którego wiersze Wisławy 

Szymborskiej czytała Ewa Wiśniewska, aktorka teatralna i telewizyjna. 

5. W ramach współpracy z agencjami i teatrami odbyły się spektakle i koncerty 

(wystąpiła m.in. Stanisława Celińska).  

6. W lipcu Koniński Dom Kultury zaprosił do Wakacyjnego Kina pod Gwiazdami, 

a w sierpniu wspólnie z Wydziałem Kultury UM zorganizował cykl filmowy 

„Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim”.   

Warto podkreślić internetowy projekt KDK „Od folkloru do breakingu”, którego 

celem było przybliżenie różnych stylów tanecznych: tańca ludowego, 

towarzyskiego, tańca jazzowego, disco i breakingu. Ponadto w internecie 

prezentowane były transmisje z lekcji tańca, muzyki, plastyki i filmu oraz AKF 

Muza. 

W roku 2020 pandemia spowodowała, że po raz pierwszy nie odbył się 

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2020, to miała być  

41. edycja imprezy. Zostały przeprowadzone tylko kwalifikacje młodych 

wokalistów. Jurorzy ocenili na żywo 400 młodych artystów z całej Polski oraz 

nagrania nadesłane wcześniej przez dzieci i młodzież z zagranicy: Rosji, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, Litwy. 

W miarę możliwości i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami działało także 

Kino Centrum. W 2020 roku na konińskim ekranie pojawiło się 117 tytułów. 

Odbyło się 539 seansów z udziałem 18496 widzów. Prowadzone były akcje:  

- „Dzieciaki w Centrum”,  

- „Moje pierwsze wyjście do kina”  

- pokazy filmowe AKF Muza.  

Ponadto w ramach edukacji filmowej Kino Centrum zorganizowało spotkania dla 

dzieci i młodzieży konińskich szkół w ramach Akademii Filmowej „Otwórz Oczy”.  

W 2020 roku Koniński Dom Kultury otrzymał:  

1. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

„Modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury  

w Koninie” w wysokości 56 000 złotych. Miasto Konin przekazało na ten cel 

35.000.00 złotych. Łączny koszt inwestycji to 91.000,00 złotych.    

2. Dofinansowanie na promocję kina europejskiego 84.255,75 zł od Sieci Kin 

Europa Cinemas.   



35 
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie to instytucja, która pełni rolę edukacyjną, 

przygotowując najmłodszych mieszkańców do uczestniczenia w kulturze:  

 w zajęciach artystycznych (m.in. tanecznych, muzycznych, wokalnych, 

plastycznych) prowadzonych przez MDK uczestniczyło ok. 840 

dzieci/miesięcznie, 

 w zorganizowanych koncertach plenerowych udział wzięło ok. 1600 osób,  

 zorganizowanych zostało 10 wydarzeń online,  

 w czasie lockdownu instruktorzy MDK cały czas pracowali z dziećmi 

przygotowując filmiki instruktażowe, śpiewając z nimi online czy ucząc tańca 

zdalnie. 

Do najciekawszych wydarzeń zorganizowanych w 2020 roku przez Młodzieżowy 

Dom Kultury w Koninie należą:  

1. Bajka dla dzieci „Absolutnie straszny olbrzym”.  

2. Festiwal Piosenki Zimowej i Świątecznej.  

3. Koncert podopiecznych MDK „A tu zima akurat”. 

4. Pokaz mody i wystawa z okazji Dnia Kobiet „Oblicza Kobiety. Między modą  

a sztuką”.  

5. Świąteczny koncert online pt. „Kolęda tysiąca serc”, który został przygotowany 

przez wokalistów z MDK we współpracy z młodzieżą z Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia w Koninie i udostępniony w Internecie.   

6. Spotkania autorskie, wystawy, konkursy recytatorskie i piosenki.  

Cykl koncertów „Muzyczne podróże z MDK” to z kolei wakacyjne wydarzenie 

plenerowe, zorganizowane we współpracy z Muzeum Okręgowym w Koninie,  

w rygorze sanitarnym, z ograniczoną liczbą widzów. Były to spotkania 

przedstawiające różne gatunki muzyczne: m.in. blues, soul, jazz, rock.  

Najmocniejszym akcentem minionego roku była premiera spektaklu „Dowód 

bardzo osobisty” w wykonaniu  powołanego przy MDK Konińskiego Teatru Tańca. 

Spektakl został poświęcony historii Konina i ludzi, którzy to miasto stworzyli. 

W połowie 2020 roku Wydział Kultury (a od listopada 2020 Wydział Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych)  przejął od Wydziału Spraw Obywatelskich 

organizację obchodów wydarzeń patriotycznych, a były to: 

1) 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, 

2) 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.  

3) 102. rocznica Odzyskania Niepodległości. 

Uroczystości miały skromny charakter ze względu na pandemię koronawirusa.  
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Na szczególną uwagę zasługuje koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 

Orkiestry Dętej PAK KWB Konin, który został nagrany i udostępniony 

mieszkańcom bez ograniczeń 11 listopada, w rocznicę odzyskania niepodległości.   

Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie 

organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców przyznano łącznie  

169.992,00 złotych dotacji (90.000,00 złotych na projekty trzyletnie  

i 79.992,00 złotych na projekty jednoroczne). Poszczególne organizacje 

zrealizowały następujące zadania: 

– Fundacja Miasto Prowincjonalne „Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców Konina (Festiwal Teatrów Ognia PIRANIA)", dotacja: 30.000,00 zł, 

– Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi-Aktywni „Organizacja imprez 

kulturalnych dla mieszkańców Konina", dotacja: 20.000,00 zł, 

– Wielkopolskie Stowarzyszenie GOSPEL „Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców Konina", dotacja: 23.000,00 zł, zwrot: 23.000,00 zł, 

– Fundacja Konin Dzieciom „Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki - 

ARTYSTYCZNY Konin Dzieciom", dotacja: 6.992,00 zł, zwrot: 6.992,00 zł, 

– Konińskie Towarzystwo Muzyczne „Organizacja koncertów z cyklu  „Muzyka  

w Ratuszu. Prezydent zaprasza”, dotacja: 25.000,00 zł, kwota zrealizowana: 

23.991,40 zł, 

– Konińskie Towarzystwo Muzyczne „Międzynarodowy Kurs Muzyczny  

im. W. Friemanna dla Altowiolistów, Kontrabasistów i Puzonistów", dotacja: 

25.000,00 zł, kwota zrealizowana: 24.406,68 zł, 

– Stowarzyszenie InArt „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 

Konina, 

– Festiwal „Bluesonalia", dotacja: 40.000,00 zł, kwota zrealizowana: 8.000,00 zł. 

Ponadto na nagrody dla działaczy kultury przeznaczonych zostało  

20.000,00 złotych, a na stypendia artystyczne 5.000,00 złotych. Wyróżnienia 

wręczono podczas Inauguracji Roku Kulturalnego 2020/21, zwieńczonej 

koncertem piosenek Agnieszki Osieckiej, które wykonała Maja Kleszcz  

z zespołem.   

W 2020 roku Miasto Konin, w ramach współorganizacji imprez przekazało środki 

na organizację takich wydarzeń jak:  

1. Jazz Festival JAZZONALIA.  

2. Jarmark św. Bartłomieja.  

3. Transatlantyk Festival,  

4. Mistrzostwa Polski TS KONIN 2020 w tańcach latynoamerykańskich 



37 
 

zoranizowane przez Studio Tańca ESCUDO z Konina  

5. Koncert będący częścią Festiwalu Akademia Gitary. 

Mieszkańcy Konina i goście mogli też obcować ze sztuką czekając na … autobus.  

A wszystko za sprawą akcji „Sztuka nas szuka” organizowanej przez Miasto Konin 

wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. To cykl wielkoformatowych 

wystaw, prezentujących prace konińskich twórców na przystankach 

autobusowych. W ubiegłym roku były to prace: Tadeusza Topolskiego, Adama 

Widełki, Wojciecha Ławnickiego i artystycznej rodziny Drzewieckich. Ta 

nowatorska forma prezentacji sztuki została dobrze przyjęta i jest kontynuowana. 

Nowym miejscem na kulturalnej mapie Konina jest dom Janiny Perathoner 

„Wenedy”– pisarka przekazała go po śmierci miastu. Swoją pracownię malarską 

w willi ma Ewa Gaj, która w 2020 roku zaprosiła mieszkańców na urodziny 

dawnej właścicielki. Była to okazja do wspomnienia pisarki i prezentacji jej 

dorobku. 
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Sport, turystyka i kultura fizyczna 

W turystyce rok 2020 to 77 wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej  

organizowanych dla mieszkańców Konina, w których udział wzięło 2313 osób. 

Były to, m. in. rajdy rowerowe: „II Rajd Rowerowy Konińskiego Słupa”, „Rajd 

Przystań Gosławice”, „XII Konińska Masa Rowerzystów 2020 – czyli Rowerowy 

Konin”. Rajdy piesze po Koninie i okolicach: kontynuacja całorocznego cyklu 

„Spacerkiem po Zdrowie” oraz „Spacery z Przewodnikiem po Konińskiej 

Starówce”. Miejska gra plenerowa podczas „Jarmarku św. Bartłomieja” 

„Złap za wiosło” to projekt pięciu spływów kajakowych Miasta Konina z udziałem 

200 uczestników oraz spływy Wartą i „Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski” 

organizowane przez konińskie stowarzyszenia. Ze środków miasta sfinansowane 

zostały regaty żeglarskie, „Mistrzostwa KnOZŻ o Puchar Prezydenta Miasta 

Konin”,  regaty żeglarskie dla dzieci w klasie OPTIMIST, „Wielkopolski Puchar Klasy 

Korsarz”, „XXVI Zimowe Regaty Barbórkowe”. 

Dla rowerzystów Konin ma przygotowanych 48,5 km ścieżek rowerowych oraz 5 

samoobsługowych stacji naprawy rowerów. 

Na terenie miasta oznakowanych jest 40 km szlaków rowerowych: 

1. Fragment Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego przebiegający przez 

konińską Starówkę  ulicami: Zagórowska, 3 Maja, Szarych Szeregów, Osada – 6 

km, 

2. Szlak rowerowy „Dookoła Konina” na odcinku ul. Rybacka – ul. Gosławicka –  

ul. Wieruszewska (dalej do Bieniszewa i Kawnic – 6,6 km); z łącznikami 

wychodzącymi do Żychlina (6,4 km), Grąblina  (4 km) i Bieniszewa (2 km), 

3. Szlak rowerowy „Do Muzeum” na trasie dworzec PKP – ul. Spółdzielców – 

Sokółki – Gosławice – 14,5 km. 

Do wędrówek pieszych oznakowany jest łącznie dziewięciokilometrowy szlak 

pieszy (zielony) z Konina przez Licheń Stary do Kawnic. Na terenie Konina są jego 

dwa odcinki: 

1. PKP – ul. Kolejowa – ul. Leśna (dalej do Lichenia) – 2,4 km, 

2. ul. Rybacka – ul. Gosławicka – ul. Wieruszewska (dalej do Bieniszewa  

i Kawnic) – 6,6 km. 

W Koninie działa certyfikowane Centrum Informacji Turystycznej, którego 

zadaniem jest między innymi promocja walorów turystycznych miasta Konina 

oraz udzielanie o nich informacji turystycznej. 

Po Koninie i regionie konińskim turystów oprowadza 7 terenowych 
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przewodników turystycznych z uprawnieniami. 

Zrealizowany został I etap projektu  „Znakowanie zabytków i szlaków spójne pod 

względem estetycznym.” Tablice informacyjne umieszczone zostały  

w następujących miejscach: 

1. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Bartłomieja. 

2. Dworek Zofii Urbanowskiej. 

3. Willa Reymonda - właściciela fabryki w zespole Fabryki Maszyn i Narzędzi 

Rolniczych. 

4. Ratusz.  

5. Budynek Urzędu Miejskiego (dawniej siedziba Starostwa Powiatowego). 

Na ratowanie zabytków miasto przeznacza dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru, 

usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Konina  i nie stanowiących 

własności miasta. W 2020 r. dotację otrzymała parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła 

w Koninie na renowację wnętrza kościoła. 

Ponadto w minionym roku dwie nagrody otrzymał projekt pracowni „Prosto 

Architekci” obejmujący zagospodarowanie otoczenia konińskiego Słupa 

Drogowego: 

 I nagroda w IX edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń 

publiczna w Wielkopolsce”, organizowanego przez poznański oddział 

Towarzystwa Urbanistów Polskich, 

 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP uznało go za najlepsze dzieło architektoniczne 

Wielkopolski.  

W 2020 roku wydatki z budżetu miasta na kulturę fizyczną wyniosły niespełna 16 

milionów złotych i były wyższe o 1 milion od tych z roku 2019. Miasto Konin 

przeznaczyło 2 mln 800 tys. zł na dotację celową na realizację zadań w ramach 

„Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu”; 70 tys. zł 

na „Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina” – małe 

granty; 15 tys. zł na „Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób  

z niepełnosprawnościami” – małe granty.   

Miasto Konin przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Fundacji Zwalcz Nudę i było 

organizatorem Narodowego Dnia Sportu w ramach którego zostały 

zorganizowane otwarte treningi i zajęcia biegowe i rolkarskie, żeglarskie, a także 

pokazy miejskich klubów sportowych. Podczas imprezy wręczone zostały również 
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nagrody i wyróżnienia dla szkół – Sportowe Podsumowanie Roku Szkolnego 

2019/2020.     

W prowadzonej przez Ministerstwo Sportu ogólnopolskiej klasyfikacji sportowej 

dzieci i młodzieży (wyniki od młodzika do młodzieżowca) konińscy sportowcy 

zgromadzili łącznie 673,84 punktów i uplasowali się na 36. miejscu  

w kraju, w obejmującym 855 gmin rankingu. 

Pod względem sukcesów sportowych rok 2020 był dość umiarkowany.  

Oto najważniejsze wyniki reprezentantów: 

1. Konińskiego Klubu Szermierczego: 

 Adrian Stanisławski – złoty medal indywidualnie i brązowy drużynowo  

na Mistrzostwach Polski Seniorów 

 Sylwia Matuszak – złote medale indywidualnie i drużynowo  

na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców , 

 Małgorzata Zawodniak – Drużynowa Mistrzyni Polski Młodzieżowców, 

uczestniczka Mistrzostw Europy Juniorów, 

 Natalia Nowinowska – Drużynowa Wicemistrzyni, indywidualnie – brązowa 

medalistka Mistrzostw Polski  Młodzieżowców. 

2. Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów – brązowy medal 

Młodzieżowych Mistrzostw Europy, brązowy medal  Mistrzostw Polski 

Seniorów, 2 złote i jeden srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

Mateusza Sztraucha. 

3. Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” – wicemistrzostwo Polski 

seniorek i miejsca 1/2 juniorek (mecz finałowy odwołano z powodu COVID-19). 

4. Klub Bokserski „Zagłębie Konin” - Mateusz Goiński – wicemistrz Polski  

w kategorii średniej, członek kadry narodowej z szansami na awans do Igrzysk 

Olimpijskich. 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” – trzy medale  Jana Klimkowskiego  

w Mistrzostwach Polski juniorów w szachach błyskawicznych i  szybkich. 

6. Konińskie Stowarzyszenie Sportowe ,,Mustang” – Mistrzostwo Polski Seniorów 

w koszykówce na wózkach. 

Miasto Konin złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu do dofinansowanie przebudowy stadionu im. M. Paska przy  

ul. Dmowskiego 4. Wartość projektu to 9.727.160,00 zł, dofinansowanie stanowić 

będzie 70% inwestycji. Jeśli miasto otrzyma środki, obiekt doczeka się trzech 

boisk (dwóch z nawierzchnią naturalną oraz jednego z nawierzchnią sztuczną)  

z całą infrastrukturą spełniającą wymogi Ekstraligi Kobiet oraz III Ligi Mężczyzn.   
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Oświata i wychowanie  

W Koninie funkcjonuje 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych,  8 szkół 

ponadpodstawowych (3 samodzielne i 5 zespołów szkół) oraz 6 placówek 

oświatowych. Uzupełnieniem tej oferty są przedszkola i szkoły niepubliczne.  

Do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin uczęszczało ogółem 15102 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 

zgodnie z systemem informacji oświatowej), w tym do przedszkoli  2476 dzieci, 

do szkół podstawowych  5567 uczniów i do szkół ponadpodstawowych – 7059. 

W 2020 roku Rada Miasta Konina podjęła 18 uchwał związanych ze sprawami 

oświaty w mieście, 14 z nich dotyczyło projektów finansowanych ze środków 

unijnych.  

W 2020 roku przeprowadzono 24 egzaminy na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego. W trakcie roku podjęto, wspólnie z Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu – Delegaturą w Koninie, procedurę oceny pracy 10 

dyrektorów szkół i  przedszkoli.  

W związku z sytuacją epidemiczną, wprowadzone zostały szczególne regulacje 

dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Organ prowadzący mógł przedłużyć 

powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi na okres nie dłuższy niż 

do dnia 31 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym przedłużono powierzenie 

stanowiska dyrektora: 

1. Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,  

2. Szkoły Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, 

3. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie,   

4. Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka”  

w Koninie. 

W 2020 roku realizowano następujące rządowe programy o zasięgu 

ogólnopolskim. Były to: 

1. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Środki przeznaczone były na 

dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do szkół 

ponadpodstawowych. Wysokość udzielonej dotacji 50.285,00 zł. Wysokość 
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wkładu własnego 0,00 zł. Wysokość wykorzystanej dotacji 45.013,77 zł. 

Zadanie realizowało 9 szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  

III liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Zespół Szkół  

im. Mikołaja Kopernika, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka, Zespół Szkół Górniczo Energetycznych im. Stanisława Staszica, 

Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stefana Batorego, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

2. Dotacja celowa na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Wysokość udzielonej dotacji 643.997,46 zł. Wysokość wkładu własnego 0,00 zł. 

Całkowity koszt realizacji zadania 643.997,46 zł. Zadanie realizowały Szkoły 

Podstawowe nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, Szkoła Podstawowa 

Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio oraz Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka. 

3. Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 – „Aktywna tablica”. W programie udział wzięło II Liceum 

Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i III Liceum 

Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. W ramach uzyskanego 

dofinansowania szkoły zakupiły 12 laptopów oraz dwa głośniki dla uczniów  

i nauczycieli jako pomoce dydaktyczne do wykorzystania w czasie 

rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Wysokość 

udzielonej dotacji 28.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego 7.000,00 zł. 

Całkowity koszt realizacji zadania 35.000,00 zł. 

4. W ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono  

i przekazano szkołom sprzęt niezbędny w procesie kształcenia zdalnego  

w liczbie: 42 laptopów i 76 tabletów wraz oprogramowaniem za łączną kwotę 

225.038,34 zł.  

5. W ramach rządowego programu pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”  

realizowanego w latach 2019-2023 doposażono lub wyremontowano stołówki 

w Szkołach Podstawowych nr 3, 7, 9, 15 za kwotę 267.234,49 zł. 
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W jednostkach oświaty zrealizowano również 35 innych projektów ze środków 

pozabudżetowych na kwotę ogółem 3.419.217,62 zł – 13 w przedszkolach na 

kwotę 1.677.656,40 zł, 6 w szkołach podstawowych na kwotę 640.106,07 zł,  

i 16 w szkołach ponadpodstawowych na kwotę 1.101.455,15 zł.  

W 2020 roku miasto ze środków Funduszu Pracy udzieliło wsparcia finansowego 

de minimis w kwocie 212.197,04 zł, które otrzymało 30 pracodawców, 

kształcących młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego 

przez praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy.  

W 2020 roku wydatki poniesione przez miasto na remonty w przedszkolach 

wyniosły 143.747,20 zł, w szkołach podstawowych – 495.325,00 zł, a w szkołach 

ponadpodstawowych – 544.749,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na 

kwotę ogółem 1.904.868,00 zł wykonano następujące zadania: rozbudowę węzła 

cieplnego na potrzeby centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Koninie, przebudowę dachu starej części budynku 

dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego, kosztorys na wykonanie 

modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół  Górniczo-Energetycznych przy  

ul. Bydgoskiej, instalację hydrantów p.poż. przy Zespole Szkół im. M. Kopernika  

w Koninie, dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   

do zaleceń p.poż. 

Szkoły i przedszkola w Koninie mieszczą się głównie w budynkach, które każdego 

roku wymagają coraz większych nakładów finansowych na remonty  

i modernizacje. Aktualnie brakuje również środków na wykonanie wszystkich 

zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Koszt ich wykonania wymaga zaangażowania 

środków w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł. Największą część wydatków 

oświatowych stanowią wynagrodzenia. Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym 

wzrosły wydatki na edukację.  

Miasto zobowiązane jest również do stworzenia warunków do przeprowadzania 

egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej, 

egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Szczegółowe wyniki zostały 

przedstawione w informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2019/2020. Rok 2020 to rok zmienionych terminów dla egzaminu dla uczniów 

klas ósmych i maturzystów z powodu pandemii COVID-19.  

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 

czerwca 2020 roku. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
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przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie 

dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca 2020 r. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem 

ukończenia szkoły podstawowej. Do egzaminu ósmoklasisty w publicznych 

szkołach podstawowych miasta Konina w roku 2020 przystąpiło 635 uczniów. 

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku przystępowali do egzaminu 

maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (część obowiązkowa). 

Absolwenci obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego  

z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do obowiązkowego 

egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ponadpodstawowych przystąpiło 

1161 absolwentów: w liceach – 725, w technikach – 436. W 2020 roku egzamin 

maturalny przeprowadzony był w terminie od 8 do 29 czerwca i tylko w części 

pisemnej, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 egzaminy ustne zostały 

odwołane.  

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 

r. przystąpiło 17895 osób w 144 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało 

świadectwo kwalifikacyjne 12438 osób, co stanowi 69,5 % ogółu. 
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Polityka społeczna 

Działania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej w 2020 roku 

prowadził Wydział Spraw Społecznych (od 1 listopada 2020 r. – Wydział Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych) oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

Program Przeciwdziałania Narkomani dla miasta Konina na lata 2019-2021 został 

przyjęty do realizacji uchwałą nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 

2018 roku. W 2020 roku na realizację programu przeznaczono kwotę  

111.272,00 zł (wykonanie 101.272,00 zł). Beneficjentem tych środków było 

głównie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „ETAP”, które prowadziło punkt 

konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta 

Konina na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 27 

listopada 2019 roku. W 2020 roku przeznaczono na jego realizację kwotę 

1.822.800,00 zł  głównie na: 

– prowadzenie 22 placówek wsparcia dziennego (9 świetlic środowiskowych,  

7 środowiskowych ognisk wychowawczych, 6 świetlic socjoterapeutycznych), 

– realizację w szkołach rekomendowanych programów profilaktycznych, 

– organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, 

– realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

– prowadzenie Klubu Abstynenta, 

– realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych, 

– prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PAT, 

– organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych  

w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę”, 

– realizację zadań prowadzonych przez Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.   

Polityka senioralna w 2020 roku to głównie realizacja i rozwijanie programu 

Konińska Karta Seniora 60+, skierowanego do osób, które ukończyły 60 rok życia  

i mieszkają na terenie Konina. Przyjęty został przez Radę Miasta Konina uchwałą 

nr 497 z dnia 26 kwietnia 2017 roku z inicjatywy powołanej przez Prezydenta 

Miasta Konina Rady Seniorów. W roku 2020 zostało wydanych 411 kart.  

W programie Konińska Karta Seniora 60+ w 2020 roku uczestniczyło 48 

partnerów. 

Uchwałą Rady Miasta Konina z 24 kwietnia 2013 roku przyjęto do realizacji 
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Program Konińska Karta Rodziny 3+, skierowany do rodzin wielodzietnych, 

rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego (z terenu miasta). Wniosek o przyznanie Konińskiej Karty 

Rodziny 3+ w  2020 roku  złożyło 428 rodzin, którym wydano łącznie 2156  kart.   

Od 16 czerwca 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 

maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych, na mocy którego rodziny posiadające troje 

lub więcej dzieci mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych, czyli ulg i zniżek przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Dokumentem identyfikującym członka rodziny 

wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny – w Koninie w 2020 roku wydano 462 

karty. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej – na ternie Konina  w 2020 roku w trzech punktach realizowane było na 

zlecenie administracji rządowej zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

świadczonej przez adwokatów, radców prawnych i osoby przeszkolone do 

udzielania porad obywatelskich. Jeden punkt – przy ul. płk. Witolda Sztarka 1 

(nieodpłatna pomoc prawna) – prowadziło Miasto Konin, dwa – przy  

ul Zakładowej 4 (nieodpłatna pomoc prawna) oraz Południowej 2 (nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie) powierzono do prowadzenia wyłonionemu w drodze 

otwartego konkursu Stowarzyszeniu Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich. 

Łącznie w trzech konińskich punktach w 2020 roku uzyskało pomoc 798 osób. 

Jednostką organizacyjną miasta, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych  

i opiekuńczo-wychowawczych najmłodszym dzieciom z terenu Konina jest Żłobek 

Miejski, który dysponuje 179 miejscami. Od 2011 roku korzysta ze środków 

resortowego programu „Maluch+”. Dotacja celowa otrzymana w 2020 roku 

wyniosła 106.920,00 zł i została przeznaczona na utrzymanie oddziałów 

utworzonych w ramach programu „Maluch +” w 2011, 2014 i 2017 roku.  

Ponadto w 2020 roku udzielono dotacji 7 podmiotom prowadzącym  

6 niepublicznych żłobków i 1 klub dziecięcy w kwocie 481.650,00 zł. 

Rok 2020 był trudny i pełen wyzwań z powodu COVID-19. Żłobek Miejski  

w Koninie ponad 2 miesiące nie świadczył usług, a następnie funkcjonował  

w trudnej sytuacji obostrzeń sanitarnych. W związku z pandemią wprowadzono 

zmiany w odpłatnościach za żłobek polegające na zwolnieniu rodziców dzieci  

z opłat za żłobek w okresie niefunkcjonowania placówki z powodu COVID-19. 
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W październiku 2020 roku powstał w Konińskim Domu Kultury w Strefie K Miejski 

Klub Seniora, który jest miejscem spotkań i rozwijania talentów dla aktywnych 

mieszkańców 60+. Uczestnicy mogą skorzystać z oferty zajęć artystycznych 

Konińskiego Domu Kultury, tj. zajęć z tańca towarzyskiego, zajęć wokalnych oraz 

z promocyjnych cen biletów na seanse filmowe. Koszt przystosowania Strefy K 

dla potrzeb klubu to ok. 60 tys. zł. 
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

System organów administracji publicznej oraz innych podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny jest w mieście Koninie 

rozbudowany i zróżnicowany. Tworzą go bowiem nie tylko organy administracji 

rządowej o charakterze ogólnym, lecz także służby, inspekcje i straże oraz 

jednostki samorządu terytorialnego. W Koninie są to Państwowa Straż Pożarna, 

Policja, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina i oczywiście 

miasto, które w tym zakresie działa głównie poprzez Straż Miejską oraz Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.  

W mieście realizowany jest program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2020. Cząstkowe 

sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok, które zawiera szczegółowe 

informacje o przeciwdziałaniu i ograniczaniu zjawisk narkomanii, alkoholizmu, 

przemocy w rodzinie, bezpieczeństwie sanitarnym i epidemiologicznym oraz 

weterynaryjnym, ochronie przeciwpożarowej, przestępczości czy zagrożeniach  

w ruchu drogowym, zostało przyjęte na sesji 24 marca 2021 roku.  

W Koninie działa Straż Miejska, której 22 funkcjonariuszy współpracuje ze 

wszystkimi instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za porządek  

i bezpieczeństwo w mieście.  

W 2020 roku Straż Miejska w Koninie przyjęła 2418 zgłoszeń od mieszkańców 

miasta, przedstawicieli różnych instytucji i firm oraz służb odpowiedzialnych za 

porządek i bezpieczeństwo. W porównaniu do lat ubiegłych jest zdecydowanie 

mniej interwencji dotyczących nieprawidłowości w ruchu drogowym – 925, co 

stanowi 38% ogółu interwencji. Coraz więcej natomiast jest zgłoszeń związanych 

z ochroną środowiska i gospodarką odpadami (305) oraz zakłóceniem spokoju  

i porządku publicznego (282). Pozostałe zgłoszenia dotyczyły zniszczeń lub 

uszkodzeń mienia komunalnego, martwych zwierząt, dzikich zwierząt, 

zanieczyszczeń dróg i miejsc publicznych, spożywania alkoholu w miejscach 

zabronionych oraz palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych. 

W 2020 roku strażnicy miejscy podejmowali interwencję w stosunku do 2674 

osób. W wyniku interwencji 1768 osób zostało pouczonych, a 795 osób ukarano 

mandatami karnymi na łączną kwotę 86.450,00 zł. Skierowano też 111 wniosków  

o ukaranie do sądu rejonowego. 
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Straż Miejska w ubiegłym roku w związku z epidemią nie przeprowadzała 

corocznej akcji porządkowej „Posesja”. Kontrole porządkowe przeprowadzane 

były tylko w skutek zgłoszeń lub w związku ze stwierdzeniem rażących 

nieprawidłowości podczas pełnienia służby przez strażników.  

W 2020 r. strażnicy miejscy przeprowadzili 43 kontrole palenisk pod kątem 

spalania odpadów komunalnych oraz niedozwolonych substancji i materiałów.  

W wyniku kontroli w 8 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości,  

w 6 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na łączną kwotę 

650,00 zł, a 2 osoby zostały pouczone na podstawie art. 41 kodeksu wykroczeń. 

Do właścicieli lub administratorów skierowano 12 wystąpień które dotyczyły 

usunięcia nieprawidłowości na terenie nieruchomości i w ich obrębie. Natomiast 

do 49 osób skierowano pisma o usunięcie wraków samochodów, których stan 

wskazywał na ich nie używanie lub pozostawione były bez tablic rejestracyjnych 

oraz w znacznym stanie dewastacji. W większości pojazdy zostały usunięte przez 

właścicieli. W 3 przypadkach pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony 

po wcześniejszych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Miejskich. 

W 2020 roku w ramach działań kontrolnych dotyczących porządku w gminie straż 

miejska ustaliła rejony szczególnie zanieczyszczone na terenie miasta, które pod 

nadzorem funkcjonariuszy zostały uporządkowane przez osoby skazane przez 

sąd na wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele publiczne. Prace były 

wykonywane przez 42 osoby, które pracowały w 343 dniach i przepracowały 

2142,5 godziny. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie w ciągu roku 

ulice oraz tereny zielone miasta. 

W Koninie funkcjonuje monitoring – aktualnie 85 kamer – obsługiwany 

całodobowo przez Straż Miejską. W kamerach umieszczonych na drogach 

dojazdowych do miasta funkcjonuje program preselekcji, pozwalający na 

odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów  i sprawdzenie czasu i miejsc 

pojawiania się pojazdów z wpisanymi w program numerami. Obsługa 

monitoringu posiada bezpośrednie połączenie z oficerem dyżurnym Komendy 

Miejskiej Policji w Koninie. Ponadto kamery są również włączone na bezpośredni 

podgląd do oficera dyżurnego KMP.  

W związku z trwającą pandemią COVID-19 straż miejska kontrolowała miejsca 

publiczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na gromadzenie się osób oraz 

zakaz przebywania w przestrzeni publicznej, rozdawała maseczki i rękawice  

w miejscach publicznych, rozwoziła paczki żywnościowe dla osób starszych oraz 
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niepełnosprawnych. Straż Miejska w Koninie, zgodnie z poleceniem Wojewody 

Wielkopolskiego z marca 2020 r. oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego  

z października 2020 r., została zobligowana do włączenia się i współpracy  

z policją w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

W ramach tej współpracy strażnicy wsparli funkcjonariuszy policji w 154 

wspólnych patrolach.  
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Środowisko i przyroda  

W mieście Koninie obowiązują cztery główne dokumenty z zakresu ochrony 

środowiska: 

1. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Konina na lata 2013 – 2032” przyjęty uchwałą nr 680 Rady Miasta Konina z dnia 

18 grudnia 2013 roku wraz z Aktualizacją Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019-2032 

przyjętą uchwałą nr 224 z dnia 30 października 2019 r. 

2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014-2020” 

przyjęty uchwałą nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku. 

3. „Program ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024” przyjęty uchwałą nr 559 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 września 2017 roku. 

4. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” przyjęty uchwałą nr 466 

Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r.  

W ramach programu usuwania azbestu i w oparciu o uchwałę nr 828 Rady Miasta 

Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  

z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej 

rozliczania, udzielano dotacji w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z konińskich nieruchomości. W 2020 roku zawarto 

23 umowy i udzielono dotacji na kwotę 16 552,76 zł. Unieszkodliwiono 41,26 Mg 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020 

to szczegółowy dokument, który pozwala pozyskiwać środki z funduszu ochrony 

środowiska na realizację zadań w nim uwzględnionych. W związku z zamiarem 

ubiegania się o fundusze zewnętrzne ze środków EOG na „Realizację inwestycji 

w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” na Projekty: „Zielona 

przestrzeń” i „EKO – szkoła” oraz o dofinansowanie inwestycji w obszarze 

transportu miejskiego do Projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”  podjęto uchwałę nr 375 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 

2014- 2020.” 

W ramach planu i w oparciu o uchwałę nr 366 z dnia 12 września 2016 roku Rady 

Miasta Konina w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
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kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu 

nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii prezydent przyznał 

dotacje na kwotę ogółem 215.000,00 zł. Środki te pozwoliły dotowanym na 

zmianę systemu ogrzewania poprzez: wymianę 43 kotłów węglowych na paliwo 

stałe na 31 pieców gazowych, 5 podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

zainstalowanie 6 pomp ciepła oraz 1 ogrzewanie elektryczne. Jednocześnie 

Miasto Konin w wyniku porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje ogólnopolski 

Program „Czyste powietrze”. W 2020 r. mieszkańcy Konina złożyli w ramach tego 

programu 72 wnioski o dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania. 

Ponadto w roku 2020: 

1. Podjęto uchwałę Rady Miasta Konina nr 446 z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”. Jest 

to dokument o charakterze strategicznym, który identyfikuje zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatu i prezentuje opracowane, indywidualnie dobrane 

rozwiązania adaptacyjne. Plan określa wrażliwość i podatność obszaru 

miejskiego na zmiany klimatyczne oraz jego potencjał adaptacyjny w tym 

zakresie. Plan adaptacji do zmian klimatu uwzględnia istniejące już dokumenty 

strategiczne i planistyczne, służące szerokorozumianej polityce miejskiej. 

Celem Planu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec 

możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. „Plan adaptacji do zmian 

klimatu dla Miasta Konina” umożliwi skuteczne ubieganie się o środki 

finansowe z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, krajowych  

i regionalnych programów operacyjnych czy środków z funduszy EOG, na 

rozwiązywanie problemów miasta wynikających ze zmian klimatu. 

2. Podpisano w dniu 17 września 2020 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem 

ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. realizacji 

przedsięwzięcia „Młodzi ekolodzy – wspieranie edukacji ekologicznej poprzez 

działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Koninie i Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie” Całkowity 

koszt przedsięwzięcia wyniósł 49.977,10 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 

w Poznaniu w wysokości 70% kosztów. Zakupione w ramach zadania zostały 

pomoce dydaktyczne mające na celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego 

oraz utworzone zostały zielone klasy, co pozwoli na przeprowadzenie lekcji 

przyrody, biologii, chemii czy geografii na świeżym powietrzu.  
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3. Podjęto uchwałę Rady Miasta Konina nr 353 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Konina na rok 2020. 

4. Podjęto Uchwałę nr 386 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021-2024”. 

Dodatkowo, w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, we współpracy 

z konińskimi placówkami oświatowymi współorganizowano konkursy ekologiczne 

dla dzieci i młodzieży. 
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Gospodarowanie odpadami i gospodarka komunalna 

Rada Miasta Konina Uchwałą nr 249 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

ustaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w Koninie.  

Stawki tych opłat obowiązują od 1 stycznia 2020 r. i w przypadku: 

1) nieruchomości zamieszkałych wynoszą 19,00 zł od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość gdy odpady komunalne są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, 

2) nieruchomości mieszanych stanowią sumę opłaty obliczonej dla 

nieruchomości zamieszkałej oraz iloczynu liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, o określonej pojemności, 

oraz stawki opłaty: 

Pojemność 

pojemnika 

Jednorazowa stawka opłaty za pojemnik 

(odpady komunalne są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny) - jednorazowe 

opróżnienie pojemnika 

Jednorazowa stawka opłaty za pojemnik (odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny) - jednorazowe opróżnienie 

pojemnika 

90 l 4,00 zł 8,00 zł 

110 l 5,00 zł 10,00 zł 

120 l 5,00 zł 10,00 zł 

240 l 10,00 zł 20,00 zł 

1100 l 50,00 zł 100,00 zł 

Kontener KP5 240,00 zł 480,00 zł 

Kontener KP7 340,00 zł 680,00 zł 

Kontener KP10 480,00 zł 960,00 zł 

Worek 30 l 1,00 zł 2,00 zł 

Worek  

120 l 

5,00 zł 10,00 zł 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Konina funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

obejmująca następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 



55 
 

Osobno odbierane są również popioły. Pozostałe frakcje odpadów innych niż 

wymienione powyżej mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady 

komunalne.  

Na terenie Konina funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbieranie Odpadów 

Komunalnych (tzw. PSZOKi) prowadzone przez PGKiM sp. z o.o. w Koninie 

zlokalizowane: 

1) PSZOK ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, czynny od poniedziałku do piątku od 600 

do 2200 oraz w soboty od 600 do 1400. 

2) PSZOK ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, czynny od poniedziałku do piątku 

od 800 do 1500 oraz w soboty od 800 do 1200, z wyjątkiem świąt. 

Zasady działania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

określone zostały w § 8 uchwały Rady Miasta Konina nr 43 z dnia 30 września 

2020 r. roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce 

zamieszkania na terenie miasta Konina.  

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą własnym 

transportem dostarczyć i oddać bezpłatnie do PSZOKu następujące odpady 

komunalne: 

1) papier, 

2) metal i tworzywa sztuczne, 

3) szkło, 

4) bioodpady, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyte opony, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które 

powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) odpady niebezpieczne, 
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12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, 

13) odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

w 2020 roku kształtowały się w następujący sposób: 

- wpływy z deklaracji wyniosły 13.639.337,57 zł, 

- koszty funkcjonowania systemu wyniosły 13.433.521,05 zł. 

Zatem wynik finansowy systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyniósł 205.816,52 zł. 

Oczyszczanie miasta powierzone jest spółce PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. Zgodnie 

z porozumieniem w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego  

w zakresie oczyszczania miasta Konina spółka realizowała to zadanie w roku 

2020 na kwotę ogółem 1.446.858,00 zł, a środki te przeznaczone były, m.in. na 

mechaniczne i ręczne oczyszczenie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników  

i przejść dla pierwszych, placów i parkingów.   

Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni to zadania, na które 

przewidziano w roku 2020 środki w wysokości 2.990.453,14 zł. W roku 2020 

zawarto w tym zakresie umowy z:  

1) PGKiM Sp. z o.o. w Koninie na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie 

terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I,  

2) EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni M. Hańczewski na urządzanie, 

pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon 

II,  

3) Zakładem Usługowo-Handlowym „Agromax” P. Zbyszewski na urządzenie, 

pielęgnację i porządkowanie terenów zielenie miejskiej na terenie Konina 

Rejon III, 

4) PGKiM Sp. z o.o. w Koninie na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie 

terenów zieleni w parkach miejskich, Bulwarze Nadwarciańskim wraz  

z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO. 

W roku 2020, realizując zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, miasto Konin 

przekazało dotację w wysokości 500.000,00 zł na prowadzenie schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a oraz dodatkowo zrealizowało 

ze środków miasta następujące zadania:  
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1) „Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku" w ramach Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – zakupiono 70 bud, koszt - 49.575,15 zł, 

2) „Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi” 

w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, koszt - 

88.904,71 zł. 

W roku 2020 miasto Konin podpisało 28 umów dotyczących udzielenia dotacji 

celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 192.300,00 zł 
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Gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i kartografia 

W 2020 roku podjęto 22 uchwały z zakresu gospodarowania nieruchomościami,  

z tego:  

 10 uchwał w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu – 

zrealizowano dwie uchwały w całości: sprzedano działkę nr 2159 o pow. 

0.2390 ha za kwotę 135.500,00 zł i 2 zabudowane działki nr 8/14 o pow. 

0.0026 ha za kwotę 11.200,00 zł i nr 8/16 o pow. 0.0026 ha za kwotę 11.200,00 

zł; jedną uchwałę zrealizowano częściowo: sprzedano działkę nr 544/1 o pow. 

2.4054 ha za kwotę 1.217.700,00 zł. 

Ogółem w 2020 roku Miasto sprzedało w drodze przetargu działki o łącznej 

powierzchni 6.6337 ha, w tym grunty Skarbu Państwa o pow. 1.2914 ha za 

łączną kwotę 3.295.020,00 zł. 

 3 uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – zrealizowano jedną uchwałę 

poprzez kupno gruntów o powierzchni 0.0300 ha za kwotę 11.250,00 zł. 

Ogółem w 2020 r. Miasto nabyło działki o łącznej pow. 0.098 ha za kwotę   

63.041,00 zł. 

 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (zrealizowana         

w 2021r.), 

 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do MTBS sp. z o.o.                

w Koninie o łącznej pow. 0,0366 ha (zrealizowana w 2021 r.), 

 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości o łącznej pow. 5,8882 ha od 

KOWR-u – w trakcie realizacji, 

 3 uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 p. 6  

(na poprawę zagospodarowania działki macierzystej – zrealizowano w 2020 

roku 1 uchwałę, wpływy z tego tytułu to 59.433,60 zł (łączna powierzchnia 

0,0439 ha),  

 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej w trybie art. 37  ust. 2 p. 5 (sprzedaż 

nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego) – uchwała nie została 

zrealizowana, 

 4 uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – zrealizowano 2 uchwały:  

w jednym przypadku Miasto zbyło na rzecz osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą nieruchomość o pow. 3,2045 ha i nabyło od tej osoby 

nieruchomości o powierzchni 0,2218 ha, dopłata na rzecz Miasta z tytułu 

zamiany wyniosła 1.508 835,48 zł, a w drugim przypadku Miasto zbyło na 

rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nieruchomość  

o pow. 0,4613 ha i nabyło od tej osoby nieruchomości o powierzchni  
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0,0838 ha, dopłata na rzecz Miasta z tytułu zamiany wyniosła 119.605,20 zł  

i będzie płacona w ratach rocznych. 

Miasto nabyło również nieodpłatnie od KOWR-u nieruchomość przeznaczoną 

pod drogę o pow. 2,0194 ha (realizacja uchwały z 2019 r.).  

Miasto sprzedało 28 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Po 

uwzględnieniu przysługującej najemcom bonifikaty wpływy z tego tytułu wyniosły  

512.151,98 zł i 664,82 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. 

W wyniku regulacji zobowiązań wynikających z uchwały w sprawie scalenia  

i podziału nieruchomości w obrębie Wilków w rejonie ul. Brzozowej Miasto 

wypłaciło uczestnikom postępowania scaleniowego środki w wysokości ogółem: 

 52.200,24 zł z tytułu przyznania nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 

należna, 

 234.068,12 z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 

i uzyskało dochody od uczestników postępowania z tytułu przyznania 

powierzchni większej niż należna w kwocie 6.649,08 zł.  

Na wypłatę pozostałych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi niezbędna 

jest jeszcze kwota 412.296,69 zł. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi sprawy z zakresu dzierżawy  

i najmu nieruchomości miasta i Skarbu Państwa. I tak w zakresie nieruchomości 

Miasta w 2020 roku obowiązywało umów dzierżaw: 

 pod garaże własne – 400, w tym zarejestrowanych w 2020 r.  – 14, 

 po uprawy rolne – 22, w tym zarejestrowanych w 2020 r. – 1, 

 pod uprawy zieleni i warzyw – 303, w tym zarejestrowanych w 2020 r. – 21, 

 na cele garażowe i najem – 51, w tym zarejestrowanych w 2020 r. – 5, 

 na poszerzenie działki – 6, w tym zarejestrowanych w 2020 r. – 2, 

 pod reklamy, schody, kioski, składy i magazyny – 113, w tym  

zarejestrowanych w 2020 r. – 28,  

oraz umów najmu budynków gospodarczo-garażowych – 59, w tym 

zarejestrowanych w  2020 r. – 4.  

Saldo w 2020 roku z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz bezumownego 

korzystani z nieruchomości miasta Konin wyniosło 1.127.626,78 złotych brutto. 

Obniżenie opłat z tytułu najmu i dzierżawy wynikające z przeciwdziałania  COVID-

19 wyniosło 313.512,84 zł netto.  

W 2020 r. obowiązywało 59 umów dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu 

Państwa, w tym 12 zawartych w 2020 r. Saldo z tytułu dzierżawy i najmu 
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nieruchomości oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa 

wyniosło 32.814,36 złotych brutto. 

Na odszkodowania w 2020 roku przeznaczona została przez Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami kwota 1.319.115,48 zł dla osób fizycznych i 183.712,35 zł dla 

osób prawnych. Aktualnie na odszkodowania niezbędne są środki w wysokości 

5.557.326,00 zł: 

 dla osób prawnych 3.710.334 zł  (w tym 3.274.920,00 zł odszkodowanie dla 

Skarbu  Państwa), 

 dla osób fizycznych – 1.396.992,00 zł.   

Z zakresu geodezji i katastru w 2020 roku Rada Miasta Konina podjęła 7 uchwał 

w sprawie: 

 scalenia i podziału nieruchomości w obrębie Wilków w rejonie ulicy Brzozowej 

– Michała Oczapowskiego, w wyniku której powstało 71 działek  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, 

usługi i 5 z przeznaczeniem pod drogi, 

 nadania nazw ulic – nazwy nadano 6 ulicom w mieście, 

 zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich 

położonych na terenie miasta Konina. 

W wyniku wydania decyzji administracyjnych w postępowaniach prowadzonych 

na wniosek właścicieli nieruchomości na własność Miasta Konina, z mocy prawa, 

zostało przejętych pod drogi publiczne 1,2376 ha gruntów o szacunkowej 

wartości 557.086,00 zł. W związku z powyższym szacunkowy dług z tytułu 

niewypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne powiększył 

się i aktualnie wynosi 2.658.591,00 zł.  

Wydział Geodezji i Katastru:  

 wprowadził łącznie 5070 zmian do części opisowej bazy ewidencji gruntów  

i budynków, 

 przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 919 

operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych, 

 przeprowadził 166 narad koordynacyjnych sytuowania sieci uzbrojenia teren, 

 przeanalizował 617 umów kupna-sprzedaży nieruchomości pod kątem 

zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie 

ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu tzw. renty planistycznej”,  

w wyniku czego zostało wszczęte 1 postępowanie.  

 



61 
 

Konin a sprawy mieszkaniowe 

Mieszkaniowy zasób miasta Konina stanowią gminne lokale mieszkalne 

stanowiące własność Miasta w budynkach komunalnych, wspólnot 

mieszkaniowych oraz lokale w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

w których miasto posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku mieszkaniowy zasób miasta Konina 

wynosił 1791 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 72.554,07  m2, 

z tego: 

a) 968 lokali o powierzchni użytkowej 38.173,83 m2 w 108 budynkach 

komunalnych, 

b) 818 lokali o powierzchni użytkowej 34.194,70 m2 w 140 budynkach Wspólnot 

Mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, 

c) 5 lokali ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w zasobach 

Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o łącznej powierzchni użytkowej  

185,54 m2.  

W zasobach mieszkaniowych miasta są również 3 budynki będące  

w przymusowym zarządzie miasta (OSM), w których znajdują się:  

a) 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.020,25 m2, 

b) 1 lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 132,00 m2. 

Miasto Konin posiada w zarządzie także 1 lokal mieszkalny Skarbu Państwa  

o powierzchni użytkowej 35,04 m2. 

W celu realizacji zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw domowych o niskich dochodach miasto wynajmowało w roku 2020 

dodatkowo 29 lokali mieszkalnych, stanowiących własność innych podmiotów, na 

podstawie umów najmu z prawem do podnajmu, o łącznej powierzchni 

użytkowej 1.215,76 m2, tj.: 

a) 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej  613,74 m2 w budynku przy ul. Zofii 

Urbanowskiej 1 należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Koninie,  

b) 12 lokali o  łącznej  powierzchni  użytkowej  491,88 m2w budynku przy ulicy 

Wodnej 39 należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Koninie,  

c) 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,20 m2 w budynku przy ul. Zakole 5 

należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Zakole 5,  
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d) 2 lokale o łącznej powierzchni 61,94 m2 w budynkach przy ul. Kolskiej 18 i 20 

należących do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Od 2012 roku miasto posiada również 8 mieszkań chronionych o łącznej 

powierzchni użytkowej 274,48 m2, zlokalizowanych w budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 7. Mieszkania te zgodnie z zawartą umową 

przekazane zostały w użyczenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Koninie, który dokonuje przydziału tych mieszkań. Zarządcą tych lokali do dnia 

31.12.2020r. było Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Koninie. 

Do 30 grudnia 2020 roku mieszkaniowymi zasobami zarządzało trzech zarządców 

na podstawie zawartych przez miasto umów z: 

1) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Koninie – dwie umowy: 

a) umowa z dnia 20.01.1993 r. zawarta na czas nieokreślony,  

b) umowa z dnia 12.08.2016 r. zawarta na okres od 01.01.2017 r. do 

31.12.2020 r. – po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

2) Spółdzielnią Usług Administracyjno-Mieszkaniowych i Budowlanych „INREM” – 

umowa z dnia 03.06.1998 r. na czas nieoznaczony, 

3) Miejskim Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie – dwie 

umowy o zarządzanie z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Koninie, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z okresem obowiązywania od 

01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. 

Z uwagi na fakt, że z dniem 31.12.2020 r. upływał  okres obowiązywania umów  

o zarządzanie zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego, zachodziła konieczność podjęcia kroków w celu zapewnienia 

ciągłości zarządzania zasobami objętymi tymi umowami. Aby ujednolić sposób 

zarządzania zasobami mieszkaniowymi Konina, miasto zdecydowało się 

powierzyć czynności zarządzania – na mocy uchwały nr 389 Rady Miasta Konina 

 z dnia 29 lipca 2020 roku – Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie.  

Obowiązująca od 2019 roku nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego uchyliła pojęcie lokalu socjalnego wprowadzając w to miejsce najem 
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socjalny. Na dzień 31.12.2020 roku, liczba lokali z najmem socjalnym wynosiła 

łącznie 292 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 9.996,73 m2.  

Na dzień 31.12.2020 roku miasto w swoich zasobach mieszkaniowych posiadało 

3 lokale wskazane na tymczasowe pomieszczenia, z tego aktualnie jeden jest 

zajmowany na podstawie umowy, a dwa lokale zajmowane są bezumownie. 

Sposób wyodrębnienia pomieszczeń tymczasowych jest analogiczny, jak  

w przypadku najmu socjalnego lokalu. Status takiego pomieszczenia ustala się 

poprzez zawartą umowę, przy czym może to być lokal o obniżonym standardzie.  

Zgodnie z przyjętym uchwałą nr 114  Rady Miasta Konina z dnia  24 kwietnia  

2019 r. Programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konin na 

lata 2019-2023, tymczasowe pomieszczenia mogą być tworzone w lokalach 

znajdujących się w budynkach z lokalami o obniżonym standardzie przy  

ul. Szpitalnej 60 oraz ul. Marii Dąbrowskiej 8 a, b i c – w przypadku odzyskania 

lokalu w tych budynkach, lokal taki można będzie wskazać jako tymczasowe 

pomieszczenie. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego do zadań własnych 

gminy należy tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej. Gmina na zasadach i w przypadkach określonych  

w ustawie zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także 

zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

Obowiązkiem miasta jest również zapewnienie najmu socjalnego lokalu osobom, 

wobec których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, przyznał 

pozwanym prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. 

Miasto ma także obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia dla 

osób, wobec których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, nie orzekł 

uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, a komornik na wniosek wierzyciela 

wszczął egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego. 

Aby zminimalizować koszty związane z ewentualnymi roszczeniami z tytułu 

niedostarczenia lokalu, miasto na bieżąco prowadzi negocjacje z wierzycielami 

(zwłaszcza ze spółdzielniami mieszkaniowymi) w sprawie odstąpienia od 

roszczenia wypłaty odszkodowań. W latach 2018-2020 z tytułu odszkodowania za 

nie wskazanie oferty lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku 

miasto wypłaciło odszkodowanie w wysokości ogółem 90.516,03 zł; w samym 

2020 roku była to kwota 6.602,49 zł.  
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Na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z zasobów miasta Konina 

2020 roku oczekiwało łącznie 358 osób/rodzin, w tym: 

a) na liście mieszkaniowej (na mieszkanie komunalne)114 osób/rodzin 

b) na liście socjalnej  (na najem socjalny lokalu) 244 osób/rodzin. 

Ponadto miasto w roku 2020 miało zarejestrowanych 136 sądowych wyroków 

eksmisyjnych z przyznanym prawem do najmu socjalnego lokalu (w tym 88 

wyroków dotyczyło lokali miasta, a 48 wyroków dotyczyło lokali innych właścicieli) 

oraz 29 wyroków eksmisyjnych bez przyznanego prawa do najmu socjalnego 

lokalu (w tym 16 wyroków dotyczyło lokali miasta, a 1 wyrok lokali innych 

właścicieli). 

W roku 2020 miasto przydzieliło łącznie 57 lokali mieszkalnych, z czego 22 na 

najem lokali komunalnych i 35 na najem socjalny. Ponadto 2 rodziny oczekujące 

na listach otrzymały przydział w zasobach MTBS Sp. z o.o. W roku 2020 nastąpiły 

2 zamiany lokali na wniosek najemcy.   

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta Konina określone zostały w uchwale nr 115 Rady Miasta Konina z dnia 24 

kwietnia 2019 roku oraz uchwale zmieniającej nr 247 z dnia 27 listopada 2019 

roku. Uchwała uszczegółowia obowiązujące zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów prawnych i ma na celu zwiększenie przejrzystości we 

wrażliwym społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej w gminie. 

Zgodnie z uchwałą oraz zarządzeniem nr 88 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 7 czerwca 2019 roku,  w roku 2019 powołana została Społeczna Komisja 

Mieszkaniowa jako organ kontroli społecznej. Zadaniem komisji jest m.in. 

weryfikacja i opiniowanie nowych wniosków o przydział lokalu, a także 

weryfikacja i opiniowanie zaktualizowanych wniosków osób ujętych już na listach. 

Ponadto komisja tworzy w danym roku projekty list osób uprawnionych do 

przydziału lokalu z zasobów miasta Konina, które przekazuje do zatwierdzenia 

prezydentowi, opiniuje odwołania i skargi od projektów, opiniuje propozycje 

przydziałów wolnych do zasiedlenia lokali, a także rozpatruje inne sprawy 

związane z wynajmowaniem lokali miasta. 

W IV kwartale 2020 roku komisja dokonała weryfikacji wniosków aktualizacyjnych 

osób ujętych już na istniejących listach, a także zaopiniowania 74 nowe wnioski 

złożone w okresie od dnia 01.10.2019 roku do dnia 30.09.2020 roku.  
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Po zakończeniu przez komisję weryfikacji i opiniowania wniosków oraz procedury 

odwoławczej ustalono nową listę osób uprawnionych do przydziału lokalu  

z zasobów miasta Konina na rok 2021. Aktualnie na przydział lokalu  

z zasobów miasta Konina oczekuje łącznie 278 osób/rodzin, w tym: 

a) na liście mieszkaniowej (na mieszkanie komunalne) 93 osób/rodzin 

b) na liście socjalnej  (na najem socjalny lokalu) 185 osób/rodzin. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą od 01.10.2020 roku przyjmowane są nowe 

wnioski, które zostaną zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w IV 

kwartale 2021 roku. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku 

zarejestrowano 15 nowych wniosków. 

Zasady oraz kierunki prowadzonej przez miasto Konin polityki mieszkaniowej 

określa przyjęty uchwałą nr 114 Rada Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-

2023. Dokument ten pozwala nie tylko porządkować podstawowe zagadnienia 

dotyczące formuły zarządzania majątkiem gminnym, kształtowania warunków 

funkcjonalnych dla innych właścicieli zasobów, ale również daje możliwość 

racjonalizacji wydatkowania środków finansowych.  

W roku 2020 na wykonanie remontów zasobów mieszkalnych w budynkach 

komunalnych Miasto przeznaczyło 1.016.677,75 zł, na konserwację budynków  

i lokali wydatkowano kwotę 314.558,16 zł, natomiast wpłaty na fundusze 

remontowe wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałami miasta Konina, 

wyniosły 635.069,37 zł. 

Należności z tytułu opłat czynszowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 4 mln 

716 tys. zł. Dłużnicy miasta, będący w trudnej sytuacji finansowej, mogą 

skorzystać z pomocy w spłacie należności czynszowych w postaci rozłożenia 

spłaty należności na raty lub ich odpracowania. Ponadto w szczególnie 

uzasadnionych społecznie przypadkach możliwe jest umorzenie należności na 

wniosek dłużników.  

W 2020 roku prezydent podjął decyzje, na wniosek 2 dłużników, o umorzeniu 

należności z tytułu opłat czynszowych na łączną kwotę 16.206,31 zł.  

W trakcie roku prezydent podejmował również decyzje o rozłożeniu spłaty 

należności czynszowych na raty; na koniec 2020 roku było 98 aktywnych umów-

ugód, w ramach których dłużnicy spłacili należności w wysokości 310.592,08 zł.  

W zakresie spłaty należności w formie świadczenia niepieniężnego 

(odpracowania zaległości) miasto zawarło 42 umowy o łącznej kwocie do 
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odpracowania w wysokości 422.531,18 zł; wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

odpracowano łącznie 234.039,01 zł. 

W roku 2020 zawarto 10 takich umów na łączną kwotę do odpracowania 

133.995,49 zł. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zawartych jest 9 aktywnych 

umów, a w samym 2020 roku odpracowano zadłużenie w łącznej wysokości 

79.073,14 zł.  

Miasto Konin udziela również pomocy finansowej z budżetu miasta w formie 

dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o dodatkach mieszkaniowych. W 2020 roku wydano 1993 decyzji  w sprawie 

dodatków mieszkaniowych, w tym 1837 pozytywnych decyzji w sprawie 

przyznania dodatku mieszkaniowego i wypłacono dodatki mieszkaniowe na 

łączną kwotę 2.586.403,91 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,  miasto 

przyznaje dodatki energetyczne, które finansowane są z dotacji celowej  

z budżetu państwa. W roku 2020 wydano 831 decyzji w sprawie dodatków 

energetycznych, w tym 823 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku 

energetycznego – kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2020 roku 

wyniosła 47.723,55 zł.  

W 2020 roku miasto Konin wspólnie z MTBS Sp. z o.o. w Koninie rozpoczęło 

realizację II i III Etapu zadania polegającego na budowie trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi na wynajem 

z umiarkowanym czynszem. W wyniku tego zadania powstaną 3 budynki 

wielorodzinne ze 100 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 

4186,29 m2. W związku ze wspólną realizacją tego zadania przez miasto  

z inwestorem, tj. MTBS-em Sp. z o.o. w Koninie, przy udziale współfinansowania  

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach narodowego programu 

mieszkaniowego, miasto Konin zawarło z BGK umowę na udzielenie finansowego 

wsparcia z Funduszu Dopłat w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia – umowa nr BSK/20/20/0001903 z dnia 8 kwietnia 2020 r.  

W dniu 27 maja 2020 roku Rada Miasta Konina, w myśl art. 8 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 

w pierwszych latach najmu mieszkania, podjęła uchwałę nr 359 w sprawie zasad 

przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu 

lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. 
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Podjęcie uchwały stworzyło możliwość uzyskania przez przyszłych najemców 

lokali mieszkalnych w nowo powstałych budynkach, dopłat do czynszu, o których 

mowa w wyżej wymienionej ustawie. 

Powyższe działania skutkowały zawarciem w dniu 18 czerwca 2020 r. umowy  

z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. nr 2/SL/2020-

20680 dotyczącą budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w trzech 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb 

Starówka – Etap II i III. 

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku  

o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych 

latach najmu mieszkania. Ustawa dała możliwość skorzystania z dopłat do 

czynszu, po spełnieniu określonych wymagań wynikających z ustawy.  

Z uprawnień tych mogli skorzystać najemcy lokali w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ulicy Kościelnej 6, Szarych Szeregów 2G i Wodnej 37 

w Koninie, które powstały w wyniku prowadzenia przez miasto wspólnie  

z MTBS Sp. z o.o. inwestycji przy udziale współfinansowania z Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach Narodowego programu mieszkaniowego. 

W celu umożliwienia najemcom skorzystania z dopłat do czynszu lokali, miasto 

Konin zawarło 26.06.2019 roku stosowną umowę z MTBS Sp. z o.o. oraz  

w dniu 09.07.2019 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego trzy umowy 

w sprawie stosowania dopłat do czynszu dla najemców tych budynków. 

Na dzień 31.12.2020 r. z dopłat do czynszu, na podstawie wszystkich wydanych 

decyzji (w roku 2019 i 2020), skorzystało łącznie 39 gospodarstw domowych. 

W 2020 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał miastu środki na wypłatę 

tych dopłat w łącznej kwocie 103.659,95 zł, a następnie miasto przekazało te 

środki do MTBS Sp. z o.o. jako Inwestorowi, w celu  zaliczenia tych kwot 

najemcom na poczet obowiązującego czynszu najmu. 
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Miejskie budynki i lokale użytkowe oraz budynki administracyjne urzędu 

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych miasta Konina znajdują się 33 lokale 

użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej  2.121,03 m2, w tym: 

a) 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.185,50 m2 znajduje się 

w budynkach komunalnych, 

b) 19 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 935,53 m2 znajduje się w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych. 

Prowadzenie spraw z nimi związanych należy do zadań Wydziału Spraw 

Lokalowych.  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami miał natomiast w administrowaniu 

budynki przy:  

 ul. Sosnowej 2 – wydzierżawiony, wykorzystywany na cele handlowe, 

 ul. Alei Cukrowniczej – pustostan po dawnym magazynie cukru, 

 ul. Ametystowej 1 – budynek stanowiący noclegownię dla osób bezdomnych, 

umowa użyczenia z PCK, 

 ul. Okólnej 54 – umowa użyczenia dla  MONAR, 

 ul. Spółdzielców 44 B – umowa dzierżawy i ul. Spółdzielców 44 C – umowa 

użyczenia, 

 ul. Nowiny – 8 kompleksów budynków gospodarczo-garażowych o łącznej 

pow. 1212 m2,   z czego  w 2020 r. w  wynajmie była powierzchnia 973 m2 (56 

umów najmu), 

 ul. Gajowej 1 – budynek schroniska dla zwierząt, administrowany wspólnie  

z Wydziałem Gospodarki Komunalnej,  

 ul. Staszica 7 – budynek mieszkalny, zawarta umowa użyczenia, 

 ul. Poznańskiej 36 – budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, pustostany 

przeznaczone do rozbiórki, 

 ul. Poznańskiej 38 – budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, pustostany 

przeznaczone do rozbiórki, 

 ul. Okólnej 29B – pustostan. 

 ul. Piaskowej 33 – budynek mieszkalny, pustostan – sprzedany we wrześniu 

2020 roku na rzecz osoby fizycznej, 

 ul. Adama Mickiewicza 2 – budynek synagogi, 

 ul. Adama Mickiewicza – budynek zespołu garaży z pomieszczeniami 

magazynowymi,  
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 ul. Szpitalnej – udział wynoszący 1/8 części w budynku mieszkalnym  

z oficyną, o łącznej powierzchni 124,43 m², nabyty przez miasto w drodze 

spadku – bliscy zmarłego odrzucili spadek.  

Wydział był również administratorem budynków stanowiących własność Skarbu 

Państwa przy: 

- ul. Przemysłowej 120 – budynek mieszkalny wydzierżawiony osobom fizycznym, 

- ul. Alei Cukrowniczej 15A – budynek strażnicy OSP " Cukrownia Gosławice", 

- ul. Muzealnej 4 – budynek strażnicy OSP Gosławice, 

- ul. Muzealnej – budynek biurowo-magazynowy, pustostan – darowizna na rzecz 

Muzeum Okręgowego w Koninie w dniu 28.07.2020 r. 

Ponadto miasto posiada 13 budynków użytkowych wolnostojących, w których 

znajduje się 37 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 4.599,93 m2, zarządzanych 

w 2020 roku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie. Są to budynki przy:  

 ul. Al.1Maja 15 – pasaż handlowy, 

 ul. Broniewskiego 5 – palcówka Poczty Polskiej, 

 ul. Dmowskiego 2 – biuro PCK, 

 ul. Górniczej 14 – sklep, 

 ul. Kaliskiej 20a – biura „Inrem”,  

 ul. Kościuszki 42 – garaż, 

 ul. Kosmonautów 3 – zakład fryzjerski, 

 ul. Kosmonautów 10 – przychodnia lekarska, 

 ul. Legionów 10 – sklep i usługi,  

 ul. 3 Maja 31b – usługi,  

 ul. 3 Maja 52c – pomieszczenie techniczne,  

 ul. Przemysłowej 21 – sklep medyczny 

 ul. Wodnej 41 – sklep na targowisku. 

Z kolei Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie administrował w 2020 roku  

budynkami użytkowymi o powierzchni ogółem 2282,39 m2 przy: 

 ul.  Błaszaka 2b – usługi, handel, gastronomia, 

 ul. Aleje 1 Maja 6 – usługi,  

 ul. Urbanowskiej 12 – Kawka Karafka, szalety miejskie, 

 ul. Staszica 27 – organizacje społeczne, siedziba biura poselskiego i partii 

politycznej, 

  ul. Powstańców Wielkopolskich 14 – NSZZ Solidarność Sekcja Oświaty  

i Wychowania, Związek kombatantów RP, Spółdzielnia Socjalna "SPECTRUM", 
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 ul. 3 Maja 28/32 – usługi finansowe, Jednostka Strzelecka Konin, 

 ul. Dąbrowskiego 3/5 - Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, 

 ul. Kamienna 57a – świetlica środowiskowa, przedszkole, 

Zakład administrował również budynkami, w których siedzibę ma Urząd Miejski  

w Koninie. Jest to 13 budynków o powierzchni 11.275,86 m2 ogółem. We 

wszystkie obiektach konieczne jest wykonanie remontów. Szacunkowy ich koszt 

to 4 mln 400 tys. zł.  
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Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo 

Rada Miasta podjęła łącznie 4 uchwały: 

1. Uchwałę nr 563 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

2. Uchwałę nr 409 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na 

Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina - Osada. 

3. Uchwałę nr 410 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na 

Uchwałę Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina,  

w części dotyczącej rejonu: Laskówiec - ul. Grójecka, w prawobrzeżnej części 

miasta. 

4. Uchwałę nr 390 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na 

Uchwałę nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina - Osada.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił w całości skargę w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Osada, 

brak rozstrzygnięcia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Laskówiec  

- ul. Grójecka, w prawobrzeżnej części miasta. 

W trakcie opracowania pozostaje 10 procedur sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. 

W trakcie opracowania pozostaje procedura sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. 

W roku 2020 wydano łącznie 377 decyzji, w tym były: 

1) pozwolenia na budowę – 326 (310 decyzji pozytywnych, 1 decyzja odmowna,  

15 decyzji umarzających) 

2) pozwolenia na rozbiórkę – 14 (13 decyzji pozytywnych, 1 decyzja umarzająca), 
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3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3 (1 decyzja 

pozytywna, 2 decyzje umarzające), 

4) przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – 14, 

5) zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagający pozwolenia na 

budowę - 20 (13 decyzji umarzających, 7 decyzji - sprzeciw do zgłoszenia)  

Miasto udzieliło w 2020 roku pozwoleń na budowę, m. in.:  

1) hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw 

akumulatorowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, laboratoryjnym, 

magazynowym oraz pozostałą niezbędną Etap I i Etap II 

2) Accolade Centrum Logistyczne Konin: hala magazynowa z zapleczem 

socjalnym i biurowym, 

3) w zakresie rozbudowy zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin – Etap I: 

instalacja dwóch pieców do obróbki cieplnej rulonów, przedłużenie torowiska  

wsadzarki oraz budowa komina pieców wraz z fundamentami, Etap II: 

rozbudowa i przebudowa budynku walcowni – instalacja nowej walcarki 

zimnej, Etap III: rozbudowa i przebudowa budynku hali odlewni, budowę 

budynku magazynowego przy Hali Walcowni na terenie zakładu Impexmetal 

S.A. 

4) dwóch budynków handlowo-usługowych, 

5) budynku usługowego i  usługowo-magazynowego, 

6) budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garażami wraz z infrastrukturą 

techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi, 

7) 70 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych dwulokalowych).  

Ponadto w 2020 roku w zakresie budownictwa i zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) przyjęto 207 zgłoszeń budowy/wykonania robót budowlanych 

niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) wydano 735 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

3) wydano 50 zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego, 

4) przyjęto 22 wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Transport – system komunikacji miejskiej i drogi 

Komunikację autobusową w Koninie i okolicach zapewniają miejskie spółki: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. i Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz prywatni przewoźnicy. Aktualnie  

16 przewoźników korzysta z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i są 

to: "BUS" Andrzej Gawroński, EURO-BUS Krysztofowicz, PKS Transport Turek, 

TRAKO Wrocław, PKS Staszów, EUROMATPOL Mateusz Czkalski, JAR-TRANS 

Jarlaczyński Bartosz, MALTRANS Malwina Gawrońska-Jaszczura, "WIKTORIA", WiP 

TRANS s.c., FLIXBUS Warszawa oraz PHU-T Sapikowski Wojciech, PHU Aga Travel, 

Zakład Usług Transportowo- Handlowych Teresa Marcyniuk.  

PKS S.A. zapewniał przewozy autobusowe na terenie powiatów konińskiego, 

kolskiego i słupeckiego, a MZK Sp. z o.o. przewozy autobusowe głównie na 

terenie miasta oraz pięciu okolicznych gmin. 

Komunikacja miejska to również system Konińskiego Roweru Miejskiego, 

pełniący funkcję użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu 

rowerowego. System ten pozwala każdemu na skorzystanie z roweru przez całą 

dobę w okresie od marca do listopada. W ramach systemu funkcjonuje 100 

rowerów i 11 stacji rowerowych oraz 2 tandemy, które firma Nextbike Polska  

S. A. udostępniła miastu nieodpłatnie do 2021 roku.  

W ramach projektu pn. „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego 

transportu miejskiego” o wartości całkowitej 31.245.985,85 zł z dofinansowaniem 

z EFRR w kwocie 21.669.831,99 zł. Zrealizowano następujące zadania: 

1) zakup 12 autobusów, w tym 6 zeroemisyjnych – elektrycznych oraz  

6 niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym – za inwestycję odpowiada spółka 

Miejski Zakład Komunikacji; na podstawie podpisanych we wrześniu  

i październiku 2019 roku umów dostawca autobusów to firma Solaris Bus 

& Coach SA, inwestycja została zrealizowana,   

2) zakup 3 sztuk ładowarek wolnostojących do ładowania autobusów 

elektrycznych oraz  aplikacji do zarzadzania flotą pojazdów i systemu 

informacyjnego tablic informacyjnych z systemem dyspozytorskim; za to 

zadanie odpowiedzialna była również spółka MZK, obydwie dostawy zostały 

już zrealizowane,  

3) przebudowa ciągów pieszych na pieszo-rowerowe, długość 397 m, wzdłuż  

ul. M. Kolbego i ul. Poznańskiej,  

4) modernizacja infrastruktury transportowej, w zakresie zakup 9 wiat 

przystankowych wraz z oświetleniem i stojakami na rowery,  
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5) akcja informacyjno-promocyjna dotycząca zrównoważonej mobilności – 

realizacja etapami do 30.06.2020 roku. 

Ponadto miasto realizuje w partnerstwie z 6 gminami z terenu Konińskiego 

Obszaru Strategicznej Interwencji projekt pn. „Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II” o wartości całkowitej 

7.184.030,26 zł z dofinansowaniem z EFRR w kwocie 4.394.850,34 zł. W ramach 

tego projektu MZK zakupiono kolejny zeroemisyjny autobus o napędzie 

elektrycznym, którego dostawa nastąpiła w sierpniu 2020 r. 

Zadania zrealizowane w ramach powyższych projektów przyczyniają się do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz służą wygodzie 

mieszkańców Konina i okolic, poprawiają komfort podroży, standard obsługi 

pasażerów i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto integrują komunikację 

poprzez ułatwienie zmiany środka transportu – autobus/rower, zachęcają do 

korzystania z publicznych środków transportu i rowerów. 

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prowadzi przede wszystkim działalność 

polegającą na zarządzaniu, planowaniu, utrzymaniu, remontach, przebudowie  

i budowie ponad 250 km sieci dróg w naszym mieście. W 2020 roku ZDM wydał 

520 decyzji w zakresie zajęcia pasa drogowego, które przyniosły dochody na 

poziomie 430 tys., zaś Strefa Płatnego parkowania oraz Miejskie Płatne Parkingi 

obejmowały 681 miejsc postojowych i przyniosły dochód na poziomie  

724.107,76 zł.  Roboty utrzymaniowe i remontowe realizowane są przez firmy 

zewnętrzne jak i również przez brygady robocze Zarządu Dróg Miejskich  

w Koninie. 

W zakresie remontów wykonano prace za ponad 6 milionów złotych, w tym 

remonty bieżące dróg, remonty obiektów mostowych, naprawy sygnalizacji 

świetlnych oraz remont odcinka ul. Przemysłowej za 1.901.450,49 zł, częściowo 

sfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej, tj. w kwocie 914.002,00 zł.   

Należy również dodać, że w 2020 roku został rozpoczęty końcowy etap naprawy 

kabli sprężających przeprawy czyli obiektów na Trasie Bursztynowej gdzie koszty 

tej naprawy poniósł wykonawca. 

Ponadto zrealizowany został zakres utrzymania infrastruktury, gdzie wykonano 

konserwację sygnalizacji świetlnej za 150.000,00 zł, obiektów mostowych za 

292.000,00 zł, utrzymanie zieleni w pasach drogowych za 453.000,00 zł  

i oznakowania poziomego za 500.000,00 zł.  
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Jednym z głównych czynników kosztotwórczych zadań realizowanych w zakresie 

utrzymania dróg było zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina,  

na które Miasto wydało 1.350.000,00 zł. 

Eksploatacja oświetlenia ulicznego obejmującego niespełna 9000 punktów 

świetlnych pochłonęła ponad 3,6 miliony złotych, gdzie ponad 50% kosztów 

stanowi zakup energii elektrycznej. 

W zakresie infrastruktury odwodnienia dokonywano szereg prac 

eksploatacyjnych i remontowych za niespełna 1,4 mln złotych. Z uwagi na zmianę 

prawa wodnego od 2018 roku podnoszące są znaczne składki do „Państwowego 

Gospodarstwa Wody Polskie” za odprowadzenie wód deszczowych, które  

w ubiegłym roku wynosiły prawie 400 tys. zł. 

Na rok 2020 zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych. Plan wydatków 

inwestycyjnych po zmianach to kwota 99.067.269,08 zł. Dzięki staraniom Zarządu 

Dróg Miejskich w Koninie miasto Konin korzysta z dofinasowania poważnych 

inwestycji drogowych ze źródeł zewnętrznych.  

W kwocie planu oraz wykonania wydatków mieszczą się m.in. inwestycje 

drogowe dofinansowane ze środków funduszy europejskich:  

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – „Rozbudowa ulicy 

Kleczewskiej w Koninie”. Ogólna wartość dofinansowania to kwota 

29.622.670,85 zł. Realizacja inwestycji została rozłożona na lata 2018-2021. 

2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – „Ekologiczny Konin – 

rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”. Ogólna wartość 

dofinansowania dla części realizowanej przez ZDM wyniosła 175.377,81 zł.  

W ramach zadania ZDM zrealizował przebudowę ciągów pieszych na ciągi 

pieszo-rowerowe. 

Dzięki pozyskanym w 2019 i 2020 roku środkom finansowym z Funduszu Dróg 

Samorządowych Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zrealizował zadania: 

1. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Koninie, kwota dofinansowania:  

1.605.712,00 zł, 

2. „Przebudowa ul. Leśnej w Koninie”, kwota dofinansowania: 1.675.059,00 zł. 

W roku 2020 przyznano dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

kolejnych inwestycji drogowych do zrealizowania przez Zarząd Dróg Miejskich  

w Koninie: 

1. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku                         

z modernizacją linii kolejowej E-20”, przyznana kwota dofinansowania  
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30.000.000,00 zł. Z kwoty tej w roku 2020, w wyniku wykonanych robót 

drogowo-budowlanych, wydatkowano i rozliczono 24.600.000,00 zł. 

2. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie, 

przyznana kwota dofinansowania 3.480.591,33 zł. Realizację robót 

budowlanych zaplanowano na rok 2021. 

W badanym okresie część wydatków inwestycyjnych zostało częściowo 

sfinansowanych ze środków ochrony środowiska oraz ze środków Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego. Przyznano również środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, których realizacja zostanie podjęta w 2021 roku. 

Spośród wyszczególnionych powyżej zadań największą część wydatków 

inwestycyjnych stanowi realizacja zadania pn. „Budowa połączenia  

ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii 

kolejowej E-20”. Realizacja zadania została rozłożona na lata 2019-2021. 

Całkowita planowana wartość inwestycji to kwota 71.762.689,90 zł. Z kwoty tej  

na rok 2020 przypadło 47.735.480,15 zł. Budowa ww. połączenia wykonywana 

była przy jednoczesnej realizacji robót budowlanych związanych z budową 

wiaduktu drogowego w km. 202,860 linii kolejowej E-20. W związku z tym,  

że prace budowlane wykonywane były na styku dwóch poważnych inwestycji 

drogowych, realizacja zadań wymagała bardzo dużego zaangażowania, stwarzała 

duże problemy w zakresie koordynacji dwóch zamawiających i dwóch 

wykonawców. 

W lutym 2020 r. poddano kontroli końcowej projekt pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. Kontrola została 

przeprowadzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Realizacja 

oraz rozliczenie projektu zostały pozytywnie ocenione przez organ kontrolny,  

w wyniku czego w I półroczu 2020 r. wypłacono ostatnią transzę dofinansowania 

na kwotę 3.092.107,83 zł. Całkowita wartość wydatków poniesionych na 

realizację zadania wyniosła 38.840.753,91 zł, z tego dofinansowanie: 

31.773.068,59 zł.  

Ponadto dla sprawnego zarządzania siecią dróg podjęto uchwały w sprawie: 

1) zmiany stawek zajęcia pasa drogowego, 

2) wprowadzenia opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej, 

3) porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji remontu drogi 

stanowiącą łącznik miasta Konin z ul. Chełmońskiego w miejscowości Posada. 
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Strategia miasta, przedsiębiorczość i obsługa inwestora w Koninie 

Logo i system identyfikacji wizualnej 

Styczeń 2020 to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętej w 2019 roku pracy 

nad nowym logotypem i systemem identyfikacji wizualnej. Potrzeba stworzenia 

języka komunikacji, który odpowiadałby współczesnym wyzwaniom oraz 

trendom. Nowe logo i hasło promocyjne „Konin. Tu płynie energia”  

zaprezentowano 21 października 2020 na konferencji prasowej online. Wszystkie 

zasady stosowania logo zawiera Księga Znaku.  

Na potrzeby systemu identyfikacji wizualnej opracowano specjalną czcionkę 

Konin Sans, która została użyta do napisania tagline’u. Pisane są nią też dalsze 

treści w komunikacji. Logo nawiązuje zarówno do korzeni, jak zasobów Konina,  

a jednocześnie przedstawia ambicje rozwojowe miasta, w szczególności  

w zakresie energii odnawialnej – Konin ma ambicje stać się dobrze 

prosperującym centrum energii odnawialnej, dobrym miejscem do życia  

i rozwoju dla swoich mieszkańców. Logo identyfikuje Konin, jako miasto otwarte, 

nowoczesne, dynamiczne i odważne. 

Logo i reguły jego używania bazują na zasadzie dynamicznej tożsamości. Logotyp 

składa się z elementów bazowy: napis Konin i znak „play”, a także linii, tworzącej 

tagline, który może być adaptowany i rozwijany w dowolne formy w zależności 

od treści, jaką chcemy przekazać.  

Opracowano: 

a) projekt logo Konina wraz z wizualizacjami jego zastosowania i księgą znaku, 

b) kolory firmowe, 

c) typografie firmowe, 

d) projekty materiałów wizualnych: 

• blankiet korespondencyjny, papier firmowy (szablon), 

• wzór wizytówek, 

• szablon e-maila firmowego, 

• schemat zastosowania na materiałach promocyjnych (np. teczki, 

kalendarze, biuwary), 

• schemat systemu informacyjnego urzędu (np. tablice informacyjne  

w urzędach, tabliczki na drzwiach, identyfikatory urzędników), 

• propozycja gadżetów promocyjnych dla miasta – masowe (nagrody, 

upominki dla dzieci ze szkół) i premium (upominki prezydenckie), 

• szablon prezentacji multimedialnej,   
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• szablony plakatów wydarzeń miejskich, 

• szablony do wykorzystania na potrzeby komunikacji społecznej, 

• propozycja wykorzystania w systemie informacji miejskiej i turystycznej 

(tabliczki informacyjne, drogowskazy, info o zabytkach), 

e) księgę znaku, 

f) animację logo,  

g) moodboard, 

h) język wizualny dla fotografii i filmu (wytyczne dla zdjęć i filmów promocyjnych 

– sposób kadrowania, kolorystyka, tempo montażu),  

i) koncepcję oznakowania miejskich jednostek organizacyjnych i spółek 

miejskich. 

Nowa identyfikacja została wdrożona na materiałach biurowych, pismach. 

Zmieniono szatę graficzną miejskiej strony internetowej. Zamówiono gadżety  

z nowym logo miasta. 

Kampania wprowadzająca logo i nowy wizerunek miasta. Do osiągnięcia 

postawionych celów potrzebny był także precyzyjny plan działania oraz dobór 

właściwych narzędzi marketingowych. Wyznaczono 4 główne cele operacyjne:  

1) zbudowanie świadomości nowego pozycjonowania wizerunku miasta, 

nowego logotypu, hasła i całej identyfikacji, 

2) zbudowanie zrozumienia nowego pozycjonowania wizerunku miasta, nowego 

logotypu, hasła i całej identyfikacji, 

3) zbudowanie akceptacji/ sympatii/ poczucia identyfikacji z nowym wizerunkiem 

miasta, 

4) włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz 

wybranych grup społecznych do aktywności. 

Z powodu ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z pandemią COVID-19 

realizacja ostatniego celu operacyjnego została przełożona na rok 2021.  

W procesie zastosowano podejście 360° stosujące różne uzupełniające się formy  

i środki przekazu umożliwiające osiągnięcie efektu synergii, a w konsekwencji: 

1) dotarcie do jak największej grupy odbiorców (mieszkańcy Konina), 

2) dotarcie do wszystkich priorytetowych grup odbiorców (mieszkańców,          

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, młodzieży, seniorów), 

3) zapewnienie, że komunikat na pewno zostanie zauważony,  

4) zapewnienie, że przekaz zapisze się w świadomości jak również zaangażuje 

emocjonalnie odbiorców poprzez jednoczesne działanie na różne zmysły  



79 
 

(obrazem statycznym, obrazem ruchomym, dźwiękiem, osobistym 

doświadczeniem w działaniu).  

Kampania skierowana była do mieszkańców Konina, których chcemy włączyć do 

działania oraz inwestorzy, którzy inwestując w nasze miasto również je z nami 

budują. Zgodnie z naszą misją: „wyzwalamy energię ludzi i natury do tworzenia 

nowoczesnego i zdrowego miasta”, będziemy zapraszać do tworzenia Konina 

Zielonego Miasta Energii, miasta w którym płynie energia! 

Kampanię wprowadzenia nowego logotypu i hasła wiodącego zrealizowano  

w trzech etapach. Pierwszym był zaciekawiający teaser, którego zadaniem było 

zwrócić uwagę, wzbudzić ciekawość odbiorcy, spowodować zadawanie pytań, 

zakorzenić się w świadomości poprzez wprowadzenie elementów graficznych  

z nowego SIW. Na potrzeby tego etapu powstało 6 grafik i 6 animacji graficznych  

o różnej treści oraz spot radiowy. Kolejnym krokiem było ujawnienie nowego 

logotypu wraz z taglinem (hasłem wiodącym) i rozwinięciem jego znaczenia.  

W tym celu stworzono łącznie 25 grafik, 6 animacji graficznych o różnej treści 

oraz spot radiowy. Trzecim etapem było rozwinięcie znaczenia hasła 

promocyjnego za pomocą 19 różnych haseł, które wpisują się w trzy filary 

Strategii Rozwoju Miasta. 

Do realizacji wymienionych elementów kampanii wykorzystano różne kanały 

dystrybucji informacji dostosowując do nich prezentowane treści: 

1) billboardy zewnętrzne (21), billboardy miejskie (4), citylighty (17), słupy 

ogłoszeniowe (45), autobusy MZK – wyklejanie zewnętrzne (20). Łącznie 112 

nośników. 

2) plakaty w MZK (20 autobusów, 100 ramek), monitory LCD w MZK (13), plakaty 

w urzędach, jednostkach, spółkach, szkołach (75 lokalizacji), spoty  

w Kinie Centrum (1). Łącznie 98 lokalizacji. 

3) reklamę w mediach lokalnych: radio, prasa, portale internetowe. 8 kanałów 

głównych + fb. 

4) własne kanały informacyjne online i media społecznościowe: www: konin.pl, 

Rewital.konin, gospodarka.pl, www spółek, instytucji (13 portali) fb: Konin. Tu 

płynie energia, Konin dla biznesu, COP, fb spółek, instytucji (12 profili). 

5) rozesłano notki prasowe do branżowych mediów samorządowych  

i marketingowych oraz e-mailing do bazy kontaktów: przedsiębiorców, 

organizacji oraz jednostek, spółek, szkół, urzędów. 

6) przygotowano film o nowym logotypie (18 animacji) Film promocyjny miasta 

(1 film). 
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Zakończeniem kampanii w roku 2020 był challenge świąteczny włączający 

mieszkańców do wspólnej akcji charytatywnej pod nazwą „Energia Tysiąca Serc”. 

Na potrzeby akcji powstał film zachęcający do udziału.  

Wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta 

Kluczem do osiągnięcia celów zawartych w uchwalonej na początku 2020 roku 

nowej Strategii Rozwoju Miasta jest bieżący monitoring realizacji i aktualizacja 

zaplanowanych przedsięwzięć, by na czas podejmować działania korygujące  

i tworzyć coraz lepsze rozwiązania. 

Wdrażanie strategii i wprowadzanie zmian w szerokiej współpracy  

z mieszkańcami oraz w sposób przejrzysty i dobrze zorganizowany jest dla nas 

bardzo ważne, dlatego przyjęliśmy odpowiednie procedury: 

1. Monitoring realizacji Strategii – realizowany przy pomocy Systemu 

Koordynacji Strategii wdrożonego w lutym 2020 r. Jest to nowoczesny, 

elektroniczny system, którego celem jest koordynacja działań podległych 

podmiotów w kontekście nowej strategii rozwojowej Konina. System 

gwarantuje nadzór nad promocją, począwszy od narzędzi promocyjnych  

i kanałów komunikacji, po zgodność materiałów graficznych z identyfikacją 

wizualną miasta, a także kontrolę realizacji i skuteczności podejmowanych 

zadań. Koordynacja projektów strategicznych wpływa na wzrost efektywności, 

poprawia standard działań, przynosi realne korzyści finansowe oraz zapewnia 

poprawę wizerunku Miasta. W roku 2020 w Systemie zarejestrowane były 73 

Jednostki SKS ze 117 użytkownikami. 46 Jednostek zgłosiło swoje projekty  

w łącznej liczbie 225. Z ogólnej liczby projektów zgłoszonych, 122 projekty 

zostały zrealizowane. Dla tych projektów, wszystkie wydarzenia, działania 

promocyjne oraz towarzyszące im materiały graficzne byłe zrealizowane 

zgodnie z wymogami nowej strategii rozwoju i spójne z zasadami Systemu 

Identyfikacji Wizualnej miasta. 27 projektów zostało odrzuconych z powodu 

braku finansowania.  Pozostałe 76 z ogólnej liczby zgłoszonych, to projekty 

wieloletnie, których realizacja zakończy się w 2021 roku lub w latach 

kolejnych. W ciągu roku w 6 Jednostkach SKS zostały przeprowadzone 

kontrole z realizacji zgłoszonych projektów. W przypadku PGKiM, MPEC  

i MOPR stwierdzono, że wszystkie zgłoszone projekty były realizowane 

zgodnie z założeniami zawartymi w kartach projektów. W przypadku KDK 

stwierdzono, że z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19,  

4 projekty nie zostały zrealizowane, 3 projekty zostały zrealizowane częściowo 

i 3 projekty zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Kontrola w MDK 
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wykazała, że z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19,  

5 projektów nie zostało zrealizowanych i 4 projekty zostały zrealizowane 

zgodnie z pierwotnymi założeniami. W przypadku kontroli w MZGOK 

stwierdzono, że w zrealizowanych 3 projektach z powodu ograniczeń 

wynikających z pandemii COVID-19, Jednostka wprowadziła korekty, które nie 

miały istotnego wpływu na realizacje założeń zgłoszonych w kartach 

projektów. Pod koniec roku Wydział rozpoczął prace nad przebudową 

Platformy SKS pod kątem dostosowania do wprowadzonego podziału 

wynikającego z Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka 

Rozwoju (NŚR) oraz możliwości wprowadzania projektów wieloletnich. 

2. Powołano interdyscyplinarne zespoły strategiczne do realizacji priorytetowych 

projektów rozwojowych. Monitoring i ewaluacja realizacji wskaźników 

produktów i rezultatów w ramach poszczególnych działań należy do Grupy 

Sterującej, w skład której wchodzą Szefowie Zespołów Strategicznych. 

Szefowie Zespołów Strategicznych będą przedkładać okresową informację  

z realizacji zadań i prowadzić bieżący monitoring projektów. Informacje  

z realizacji działań (rzeczowo-finansowe) przedkładane będą przez Grupę 

Sterującą prezydentowi miasta w cyklach kwartalnych i w formie 

sprawozdania rocznego.  

3. Uchwałą nr 467 Rady Miasta Konina z 23 grudnia 2020 roku wprowadzono 

procedurę aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina. Plan 

2020-2030, która stanowi schemat ciągłego procesu wdrażania i monitoringu 

realizacji strategii. W tym celu stworzyliśmy Zestawienie Przedsięwzięć 

Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030, które zastępuje obecnie 

obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny. Będzie ono narzędziem 

aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz elementem schematu ciągłego 

procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii. Przyjmuje się następujące 

zasady tworzenia i funkcjonowania Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych 

– Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 (skrót Zestawienie Przedsięwzięć 

Strategicznych NŚR):  

1) W ciągu roku budżetowego zmiany w Zestawieniu Przedsięwzięć 

Strategicznych NŚR mogą być wprowadzane co do zasady jednorazowo 

zgodnie z potrzebami lub na indywidualny wniosek Prezydenta.  

2) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR tworzone jest na lata 2020-

2030.  

3) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR zawiera: nazwę 

przedsięwzięcia, realizowane filary Strategii Rozwoju Konina, cele 
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strategiczne PRI i PRL, szefową/-fa zespołu strategicznego kierującą/-ego 

wykonanie działania oraz wielkość nakładów finansowych w rozbiciu na 

poszczególne źródła finansowania (załącznik nr 1).  

4) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR obejmuje zestawienie 

wieloletnich i jednorocznych zadań podstawowych oraz uzupełniających.  

5) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-

2030 stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej.  

6) Za przeprowadzenie aktualizacji zmian Zestawienia Przedsięwzięć 

Strategicznych NŚR zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Koninie odpowiedzialny jest Wydział Strategii i Marketingu 

Miasta.  

 

Program Wspierania Przedsiębiorczości 

W ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022 w trakcie 

2020 roku realizowane były następujące zadania:  

1. Stworzenie i prowadzenie fanpage „Konin dla biznesu” skierowanego do 

przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności 

gospodarczej oraz dla młodzieży - głównym celem fanpage było 

przekazywanie informacji dotyczących wydarzeń gospodarczych 

organizowanych przez miasto takich jak szkolenia czy warsztaty. Ponadto 

umieszczano relacje i fotorelacje z realizowanych działań, informacje  

o możliwościach finansowania przedsięwzięć, zaproszenia do udziału  

w działaniach ukierunkowanych na budowanie postaw przedsiębiorczych  

np. informacje o konkursach dla uczniów. Dodatkowo na profilu utworzono 

dwie grupy „Konin dla biznesu – promocje, vouchery, jedzenie na wynos”  

i „Konin dla biznesu – oferty pracy dla młodzieży”. Pierwsza z wymienionych 

grup powstała z  myślą o konińskich przedsiębiorcach, którzy znaleźli się  

w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. To miejsce, gdzie 

można zamieszczać ogłoszenia i oferty nabycia bonów i voucherów na towary 

i usługi, informacje o promocjach, możliwościach nabycia jedzenia na wynos 

oraz inne ogłoszenia, które przyczyniają się do sprawniejszego 

funkcjonowania firmy. Grupa liczy 1600 członków, cieszy się dużym 

zainteresowaniem, przedsiębiorcy chętnie umieszczają swoje oferty. 

Natomiast grupa „Konin dla biznesu – oferty pracy dla młodzieży” to miejsce, 

gdzie można zamieszczać oferty pracy „dorywczej” dla uczniów szkół średnich 
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i studentów. Często przedsiębiorcy potrzebują dodatkowych rąk do pracy  

w niektórych sezonach, dniach tygodnia, jedynie na kilka godzin tygodniowo. 

Taka forma zatrudnienia pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy, a dla młodych jest to szansa na zdobycie 

doświadczenia zawodowego, nauki pracy w zespole, odpowiedzialności,  

a także zarobienia pierwszych własnych pieniędzy. Grupa liczy 775 członków. 

Fanpage „Konin dla biznesu” obserwowany jest przez 1297 odbiorców. 

2. Gala Konińskiego Biznesu – 23 września 2020 roku w Hotelu ATUT w Licheniu 

Starym odbyła się XXIII edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. Statuetka 

stanowi uznanie za wkład jaki nagrodzone firmy wnoszą w unowocześnienie  

i rozwój gospodarki Konina oraz budowanie pozytywnego obrazu miasta  

i regionu. Kapituła konkursu rozpatrywała łącznie 25 kandydatur w 4 nowych 

kategoriach: „Firma Wspierająca Lokalną Społeczność”, „Eko – Firma”, „Nowy 

Przedsiębiorca” oraz „Firma Roku”. W każdej kategorii zostały nominowane 

trzy firmy. W kategorii: „Firma Wspierająca Lokalną Społeczność” laureatem 

zostało Studio Tańca RYTMIX Wiesławy Wolnej, które w 2020 roku obchodziło 

swoje 30-lecie. W kategorii „Eko – Firma” Złotego Konia wręczono firmie Aris 

Group Sp. z o.o. Tytuł „Nowego Przedsiębiorcy” trafił do firmy Domowe 

wypieki Elżbiety Fic, a „Firmą Roku” została Helado Sp. z o.o. - Beza Krówka. 

Podczas Gali przygrywał koniński kameralny zespół smyczkowy „Ad Libitum”. 

3. Szkolenia i warsztaty, doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób planujących 

założenie własnej firmy – w ramach zadania dokonano następujących 

czynności: 

a) przygotowano szkolenie pn. „Prawo pracy – najnowsze zmiany”, które 

zaplanowane było na ostatni tydzień marca 2020 roku, zebrano oferty 

cenowe i wybrano najkorzystniejszą firmę do przeprowadzenia szkolenia. 

Jednak ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone w tym 

czasie obostrzenia, szkolenie zostało odwołane,   

b) podjęto działania organizacyjne 2-dniowego szkolenia  dotyczącego 

możliwości finansowania przedsięwzięć z Funduszy Europejskich,  

tj.: Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich dla MŚP  

w Wielkopolsce (1 dzień) oraz Fundusze Europejskie na wzrost 

kompetencji i uzyskanie kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników  

(2 dzień). Planowany termin szkolenia: 16-17 czerwca 2020 r. Podjęto 

działania informacyjne: na Facebooku, newsletterem oraz działania 

rekrutacyjne. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa nie było 
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zainteresowania wśród przedsiębiorców udziałem w szkoleniu, przez co 

zostało odwołane,  

c) podjęto działania dotyczące zorganizowania warsztatu z poprawnego 

przygotowania  dokumentacji -  Inicjatywa Jeremie zaplanowane na   

13 października 2020 r., jednak ze względu na pogarszającą się sytuację  

w kraju związaną z koronawirusem trzeba było odwołać spotkanie,  

d) informowano przedsiębiorców o możliwościach udziału w różnych 

bezpłatnych szkoleniach on-line poprzez Facebooka, np. o webinarach 

organizowanych przez Agencje Rozwoju Regionalnego (głównie 

dotyczących pożyczek Jeremie, pożyczek płynnościowych i możliwościach 

dofinansowania do szkoleń), o szkoleniach organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski (dotyczące obowiązków w zakresie ochrony środowiska  

i sprawozdawczości), itp.  

e) nagrano materiały filmowe z udziałem pracowników takich instytucji jak: 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

i Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie z informacjami o możliwościach 

wsparcia w związku z COVID-19, tj. instrukcje gdzie i jakiej pomocy mogą 

spodziewać się przedsiębiorcy, np. zwolnienia z ZUS, dotacje na bieżące 

koszty prowadzenia firmy, niskooprocentowane pożyczki itp. oraz jakie 

dokumenty należy złożyć. Materiały filmowe zostały umieszczone na 

fanpage „Konin dla biznesu”.  

4. Cykliczne spotkania przedsiębiorców z prezydentami – 27 lutego 2020 roku 

zorganizowano spotkanie pod hasłem „O biznesie przy kawie”. Dyskutowano 

o pobudzaniu przedsiębiorczości w mieście Konin oraz o realizowanym 

obecnie Programie Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnicy spotkania 

zaproponowali wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań. Część z nich będzie 

wdrażana i realizowana w ramach programu, np. stworzenie platformy 

wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców.  

5. Kampania „Być przedsiębiorcą” – ze względu na pandemię koronawirusa 

kampania odbyła się w formie zdalnej. W konkursie pn. "Młody przedsiębiorca 

– pomysł na biznes z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości" 

rywalizowało siedem zespołów. Uczniowie pracowali w 2-3 osobowych 

grupach nad projektami biznesowymi. W trakcie pracy uczniowie mogli 

skorzystać ze wsparcia mentora, który zapoznał ich z metodami tworzenia 

kreatywnych rozwiązań. Młodzież zaprezentowała swoje pomysły przed 

komisją konkursową w formie filmowej. Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół 

Górniczo-Energetycznych w Koninie, z pomysłem na firmę "ReUp", który 
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zaprezentował innowacyjną metodę przetwarzania plastikowych butelek pet 

na surowiec do drukarek 3D. Drugie miejsce przypadło uczniom Zespołu Szkół 

Technicznych w Koninie, których pomysł na firmę "FUMOSS" zakładał budowę 

instalacji do oczyszczania powietrza w przestrzeni miejskiej wykorzysujące 

naturalnie rosnący mech. Natomiast trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie z projektem „Star Carbo”. 

Ich pomysł polegał na produkcji włókna węglowego wykorzystywanego do 

produkcji kadłubów jachtów. Uczniowie doskonale poradzili sobie z trudnym 

wyzwaniem, jakie przed nimi postawiono. Wykazali się innowacyjnym  

i kompleksowym podejściem w prezentowaniu swoich projektów.  

6. Podnoszenie kompetencji nauczycieli przedsiębiorczości – w ramach zadania 

zorganizowano 2 - dniowe warsztaty dla 11 nauczycieli konińskich szkół 

średnich. Warsztaty odbyły się on-line w dniach 17 listopada i 1 grudnia 2020 

roku. Celem warsztatów było podniesienie kwalifikacji nauczycieli 

przedsiębiorczości na temat zasad prawidłowego przygotowania biznesplanu 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i zapoznano ich z metodami 

propagowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Ponadto każdy  

z nauczycieli otrzymał dwie biznesowe gry planszowe Eurocash, które 

pozwolą wzbogacić i urozmaicić lekcje podstaw przedsiębiorczości. Warsztaty 

poprowadziła pani Beata Wieliczko - specjalistka w zakresie pozyskiwania 

funduszy unijnych i sporządzania biznesplanów. 

7. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do 

dalszej edukacji na poziomie ponadpodstawowym) – opracowano „Informator 

o szkołach średnich ogólnokształcących, technicznych, branżowych I stopnia 

na rok 2020/2021.” Zebrano materiały z 8 konińskich szkół średnich,  

a następnie zlecono opracowanie graficzne publikacji. Informator zawierał 

pełną ofertę edukacyjną każdej z prezentowanych szkół skierowaną do 

uczniów klas VIII szkół podstawowych. Publikacja została wydana w wersji 

elektronicznej i rozesłana mailowo do wszystkich szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego, które  

w dalszej kolejności udostępniły ją swoim uczniom. Łącznie publikacja trafiła 

do 74 placówek oświatowych (11 szkół w Koninie i 63 szkoły w powiecie 

konińskim).  

W ramach działań rewitalizacyjnych w trakcie 2020 roku zorganizowany został:  

1. Konkurs na najlepszy produkt/usługę na obszarze rewitalizacji „Starówka”, 

którego celem była promocja podmiotów gospodarczych prowadzących 

działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji “Starówka” poprzez wybór 
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najlepszej jakościowo oferowanej usługi lub produktu. Termin realizacji 

zadania: 16.10.2020 r. - 25.11.2020 r. Konkurs ogłoszony został dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze 

rewitalizacji. Uczestnikami konkursu mogli być właściciele lub najemcy 

punktów usługowych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, 

rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą  

w obszarze rewitalizacji „Starówka”, spełniający kryteria mikroprzedsiębiorcy, 

małego przedsiębiorcy oraz średniego przedsiębiorcy. Do konkursu zgłosiło 

się 15 przedsiębiorstw. Po ocenie formalnej złożonych przez uczestników 

formularzy zgłoszeniowych do konkursu opublikowano listę podmiotów, 

które przeszły do drugiego etapu konkursu, tj. głosowania, które 

przeprowadzone zostało za pośrednictwem fanpage`u Facebook Konin. Tu 

płynie energia. Największa ilość głosów przez internautów wyłoniła zwycięzcę. 

Zwycięzca otrzymał tytuł „Najlepszej usługi na obszarze rewitalizacji 

„Starówka” oraz zapewniona została mu miesięczna (grudzień 2020 r.) usługa 

promocyjna w lokalnych mediach. Wartość nagrody wynosiła 4.852,38. zł. 

2. Konkurs na najpiękniejszy ogród/balkon/ogród/taras na obszarze rewitalizacji 

„Starówka”. Celem konkursu było poprawienie estetyki obszaru rewitalizacji 

„Starówka”, zachęcenie i zaangażowanie mieszkańców do dbałości o czystość, 

estetykę posesji i upiększanie najbliższego otoczenia oraz promocja 

pomysłowości i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny 

wpływ na wygląd poszczególnych przestrzeni na terenie Starówki. Termin 

realizacji zadania: 25.06.2020 r. - 25.09.2020 r. Konkurs miał charakter 

otwarty, mogły w nim wziąć udział wszyscy użytkownicy obiektu, położonego 

przy blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych 

obiektach prywatnych na terenie obszaru rewitalizacji. Mimo przedłużenia 

konkursu do dnia 29 sierpnia 2020 roku na konkurs łącznie wpłynęło  

5 zgłoszeń, w tym 1 w kategorii balkon, 4 w kategorii ogród. Zgłoszenia 

konkursowe w I etapie oceniała komisja konkursowa, która postanowiła, że 

do kolejnego etapu tj. głosowania przechodzą tylko zgłoszenia w kategorii – 

ogród, a nagrodę pocieszenia za zgłoszenie obiektu w kategorii balkon 

przyznaję się nagrodę pocieszenia. Ostatecznie największa ilość polubień 

przez internautów wyłoniła zwycięzcę w kategorii ogród. Uroczyste wręczenie 

nagród dla uczestników konkursu odbyło się 25 września 2020 roku w Sali 

Ratuszowej. Nagrody wręczał zastępca prezydenta miasta Konina wraz  

z dyrektorem sklepu Leroy Merlin w Koninie. Zwycięzca konkursu otrzymał  

w nagrodę meble ogrodowe (stół z dwoma krzesłami)wraz z lampionem. 
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Natomiast pozostali uczestnicy dostali: leżaki/hamaki i lampiony. Nagrody 

ufundowane zostały przez sklep Leroy Merlin w Koninie. 

W ramach zakończonego w 2019 roku zadania pn. „Zestaw narzędzi ożywienia 

gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż” w zakresie 

projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego 

programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” 

obowiązuje przyjęta przez Radę Miasta Konina uchwała  w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których 

wykonano remont elewacji (Uchwała nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30 

października 2019 roku). Postanowienia uchwały wpisują się bezpośrednio  

w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, 

realizując kierunki działań określone w ramach celów strategicznych.  

W 2020 roku kontynuowano realizację Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016-2023. W dokumencie wpisanych jest 35 podstawowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach LPR do końca 2020 roku ogółem 

zrealizowano 5 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 12 jest w trakcie realizacji, 

natomiast pozostałe są zakładane do realizacji. W 2020 roku rozpoczęła się 

realizacja jednego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pod koniec roku 

rozstrzygnięto przetarg nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Realizacja prac 

budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie 

zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”.  Wygrała firma ARKON-BUD sp. z o.o. 

sp.k. z Gniezna.  Na projekt przyznano dofinansowanie w kwocie 7.999.434,43 zł 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Zadanie inwestycyjne obejmujące rozbudowę i przebudowę zabytkowej 

kamienicy przeznaczonej na Inkubator Aktywności Kulturalnej, realizowane 

będzie w cyklu 2-letnim, tj. do 31.12.2021 roku. W związku ze zmianą 

przeznaczenia zabytkowej kamienicy, dokumentacja wykonana w 2017 roku 

wymagała zmian projektowych oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

Przeprowadzono postepowania  przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych i inspektorów nadzoru inwestorskiego. W listopadzie 2020 roku 

zawarto umowy z wykonawcą robót, inspektorem nadzoru, z projektantem na 

pełnienie nadzoru autorskiego oraz z Muzeum Okręgowym na nadzór 

archeologiczny. W dniu 2 grudnia 2020r. przekazano wykonawcy plac budowy. 

Planowany całkowity koszt zadania to 12.991.953,41 zł.  
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Obsługa inwestora w mieście 

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie, pomimo szeregu 

utrudnień związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, 

po reorganizacji systemu pracy, skutecznie realizował swoje zadania w roku 

2020.  

Prowadzono działania z zakresu promocji gospodarczej w celu pozyskania  

inwestorów,  z  wykorzystaniem  dostępnych  narzędzi  e –marketingu i mediów 

społecznościowych. Oferta inwestycyjna miasta widnieje i jest aktualizowana  

w krajowym – rządowym portalu ofert www.baza.paih.gov.pl  Polskiej  Agencji  

Inwestycji  i  Handlu, portalu gospodarka.konin.pl, na  uruchomionym  w  maju  

2020 r. profilu  na  Facebooku Wielkopolska Dolina Energii, który połączony jest 

ze stroną  www.wde.org.pl, gdzie również istnieje baza ofert z Wielkopolski 

Wschodniej.  

Na bieżąco aktualizowano wykaz terenów inwestycyjnych miasta. Zgromadzono  

szczegółowe informacje na ich temat w celu przygotowania kompleksowej oferty 

inwestycyjnej Konina. Dzięki temu opracowano dla każdego terenu 

inwestycyjnego tzw.  site  check – list wraz z załącznikami takimi, jak: mapy,  

wypisy i  wyrysy  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  

informacja  o  ulgach w  podatku  od  nieruchomości  oferowanych  przez  miasto  

Konin,  informacja na temat wsparcia ze strony specjalnej strefy  ekonomicznej. 

Jest to bardzo pożyteczne narzędzie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, 

pokazujące profesjonalne podejście ze strony miasta Konina i pełną gotowość do 

obsługi inwestora od początku do końca planowanej inwestycji. Praca ta 

przyniosła wymierne skutki w postaci złożenia w 2021 roku 5 wniosków – 

zgłoszeń zamiaru korzystania z pomocy publicznej z uwagi na planowane nowe 

inwestycje na terenie miasta Konina. 

Wydział organizował spotkania z potencjalnymi inwestorami. Pomimo pandemii 

w 2020 roku odbyło się ponad 40 osobistych spotkań z inwestorami  

i przedstawicielami  inwestorów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz 

około 15 spotkań online.  W  rezultacie  w  2020 roku w odpowiedzi na zapytania 

inwestorów przygotowano 31 ofert inwestycyjnych. Na ich podstawie sprzedano 

w drodze przetargów 5 działek  inwestycyjnych o  łącznej powierzchni 6,5 ha  do 

aktywizacji gospodarczej.  

W 2020 roku miasto Konin nawiązało partnerską współpracę z gminą Stare 

Miasto w celu przygotowywania wspólnych ofert dla inwestorów strategicznych 

http://www.baza.paih.gov.pl/
http://gospodarka.konin.pl/
http://www.wde.org.pl/
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oferujących zatrudnienie minimum 1000 osób. Jej efektem jest przygotowanie  

3 wspólnych ofert kompleksowych dla inwestorów z Korei Południowej  

z udziałem PAIH i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (wizyty z potencjalnymi 

inwestorami na terenach inwestycyjnych Konina i Starego Miasta oraz spotkanie 

z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii).   

Wydział kontynuuje współpracę z inwestorami pozyskanymi dla miasta Konina 

poprzez kompleksowe wsparcie i konsultacje merytoryczne dla takich firma, jak: 

Johnson Matthey, Panattoni, InPost, nowe Fugo. 

Rok 2020 to dalsza współpraca z PKP S.A. przy realizacji projektu terminala 

logistycznego na terenie stacji PKP Konin. W ciągu 3 miesięcy od podpisania 

zlecenia na przeładunki kontenerowe PKP uruchomi tymczasowe miejsce 

przeładunków multimodalnych. Budowa docelowego terminala będzie również 

kolejnym impulsem rozwojowym dla miasta, który pozytywnie wpłynie na całą 

konińską gospodarkę. O tym, jak ważne są tego typu projekty logistyczne 

świadczą prowadzone przez wydział rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 

Wielu z nich, doceniając bliskość autostrady i położenie Konina, warunkowało 

lokalizację inwestycji w naszym mieście od obecności terminala i centrum 

logistycznego. 

Miasto Konin przystąpiło do realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora  

w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego”. Projekt 

służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu, obsłudze  

i budowaniu relacji z inwestorami. Sprawna i dostosowana do aktualnych 

światowych wzorców, profesjonalna obsługa inwestora  w samorządzie wpłynie 

pozytywnie nie tylko na wizerunek miasta, ale także pozwoli lepiej wypromować 

potencjalne miejsca lokalizacji inwestycji, zwiększając szanse na przyciągnięcie 

nowych inwestycji.  

Jesienią 2020 roku zmieniono wygląd strony www.gospodarka.konin.pl, 

dostosowując ją do nowej identyfikacji wizualnej miasta, unowocześniając 

jednocześnie rozkład i treść strony.  

W 2020 roku Wydział Obsługi Inwestora rozpoczął realizację projektu pn. „Marka 

Wielkopolska Dolina Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki 

regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu. Marka   

"Wielkopolska   Dolina  Energii  -   siła  Wielkopolski  Wschodniej". Celem projektu 

jest rozwój społeczno-gospodarczy subregionu konińskiego we współpracy  

http://www.gospodarka.konin.pl/
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z samorządami i przedstawicielami biznesu z obszaru Wielkopolski Wschodniej, 

ukazuje subregion jako obszar atrakcyjny dla nowych inwestycji i współpracy 

międzynarodowej. Projekt realizowany jest przez Miasto Konin i Agencję Rozwoju 

Regionalnego w Koninie, współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

W ramach zadania pn. „Marka Wielkopolska Dolina Energii” opracowana została 

spójna identyfikacja wizualna marki „Wielkopolska Dolina Energii”. Projektant 

znaku przeprowadził cztery spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji  

z pracownikami Urzędu Miejskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, 

samorządowcami z Wielkopolski Wschodniej, Izbami Gospodarczymi działającymi 

na terenie subregionu. Ostateczny wybór wersji logo i hasła promocyjnego 

spośród zaproponowanych 3 wersji nastąpił po przeprowadzeniu przez 

Wykonawcę konsultacji wśród mieszkańców i samorządów subregionu. 

Działania związane z budową marki takie, jak: wideokonferencje, spotkania 

studyjne, misje przyjazdowe przedstawicieli firm zagranicznych, miały na celu 

podniesienie poziomu rozpoznawalności subregionu i zbudowanie wizerunku na 

arenie międzynarodowej poprzez opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej. 

Budowa marki ma stanowić element definiujący i spajający wszystkie działania 

promocyjne regionu Wielkopolski Wschodniej. W ramach projektu zaplanowano 

opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony znaku towarowego „Wielkopolska 

Dolina Energii” oraz systemu certyfikacji przedsiębiorców za udział  

w programie promocji i internacjonalizacji gospodarki regionalnej. Zakupione 

zostaną statuetki, które otrzymają przedsiębiorcy z sektora MŚP, biorący udział  

w projekcie, które potencjalnie w największym stopniu przyczynią się do 

umiędzynarodowienia regionu. Ponadto silna i rozpoznawalna marka regionu, 

pokazująca i promująca jego największe walory, przyczyni się do zwiększenia 

atrakcyjności ofert inwestycyjnych i gospodarczych dla potencjalnych inwestorów 

z Europy a nawet i świata. 
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Polityka rodzinna, pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa  

i społeczna osób z niepełnosprawnościami 

Polityka rodzinna i pomoc społeczna stanowią istotny element polityki społecznej 

w mieście Koninie. Jedną z jednostek realizujących zadania w tym zakresie jest 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.  

W 2020 roku zrealizowano zadania łącznie na kwotę 138.895.240,76 zł, z tego: 

1. Zadania własne gminy (zasiłki celowe, okresowe i stałe, dożywianie, pomoc  

w naturze, usługi opiekuńcze) – 25. 410.317,59 zł.  

2. Projekt Asystent rodziny – 5.100,00 zł. 

3. Zadania własne powiatu (rodzinna piecza zastępcza) – 2.365.935,51zł. 

4. Projekt ze środków MRiPS ”Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020 r. 

pod tytułem „Nasze lepsze jutro" – 71.670,66 zł. 

5. Zadania zlecone powiatu (dodatki wychowawcze i świadczenia 

w ramach Programu „Dobry start” przyznawane dzieciom przebywających  

w pieczy zastępczej) – 790.094,13 zł. 

6. Zadania zlecone gminy (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze – 

500+ oraz w ramach Programu „Dobry start”) – 104.333.828,65 zł. 

7. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19” współfinansowany z EFS – 266.557,25 zł. 

8. Program „Wspieraj seniora" – 30.680,51 zł.  

9. Grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

współfinansowany z EFS – 773.280,00 zł. 

10. Zadania pozabudżetowe 4.847.776,46 zł, w tym: Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej – 199.351,53 zł oraz zadania pozabudżetowe ze środków 

PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami) – 

4.648.424,93 zł.  

Z powyższych środków, na pomoc mieszkańcom Konina, w różnych formach, 

wydatkowano kwotę 126.988.746,26 zł, co stanowi 91,43% wszystkich środków 

finansowych, w tym kwota 4.648.424,93 zł to środki PFRON. 

Ośrodek realizuje, w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, zadania z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2020 roku na realizację tych zadań 

przeznaczone zostały środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 408.989,70 zł. 
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Więcej informacji na temat zadań realizowanych przez jednostkę znajduje się 

w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 

2020 rok oraz informacji o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2021 

rok.  

Uchwałą nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. przyjęta 

została Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na 

lata 2015-2025. Opracowana ona została w oparciu o indywidualny potencjał 

miasta i zawierają się w niej rekomendacje dla polityki społecznej Konina. 

Dokument określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki działań  

w obszarach rodzina, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność 

i starość. Oczekiwanym efektem realizacji Strategii jest zmniejszenie liczby osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Realizacja celów strategii 

wymaga zaangażowania środków finansowych krajowych i zagranicznych. 

Programy realizowane przez pracowników Ośrodka wpisywały się w założenia 

strategii i obejmowały grupy beneficjentów z obszarów najbardziej wykluczonych 

społecznie. Środki finansowe na ich realizację pozyskiwane były także ze źródeł 

zewnętrznych, w ramach ogłaszanych konkursów.  

Zrealizowane zostały następujące programy, których założeniem było udzielenie 

specjalistycznego wsparcia konkretnej grupie osób: 

1. „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla 

uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” – przekazanie dzieciom 

wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrożenia przemocą. Zajęcia odbyły się w 1 szkole 

podstawowej dla 77 uczniów klas V. 

2. Program „Psycholog Rodzinny” – celem było jak najszybsze dotarcie do osoby 

i rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz udzielenie jej wsparcia  

i pomocy. Pomocą w ramach programu objęto 19 rodzin (25 osób), wizyty 

domowe trwają nadal. 

3. „Szansa na życie” – umożliwienie anonimowego pozostawienia dziecka 

w przystosowanym miejscu, w którym będzie otoczone odpowiednią opieką. 

Jak do tej pory nie było w Koninie przypadku pozostawienia noworodka. 

4. „Program aktywizująco-wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych” 

– stworzenie warunków do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie oraz 

w społeczeństwie. Wsparciem w ramach programu objęto 9 rodzin  

(23 osoby). 
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5. „Program profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”. Celem programu 

była realizacja działań profilaktycznych polegających na udzieleniu pomocy 

specjalistycznej, prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz zwiększenie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Odbyło się 19 spotkań 

grupy wsparcia, w spotkaniach uczestniczyło 6 rodzin. Przeprowadzono  

72 rozmowy indywidualne oraz 18 zajęć edukacyjnych z dziećmi. 

6. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020 – wsparcie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej. Pozwoliło, to rodzinie, podjąć na nowo działania zmierzające 

do zapewnienia prawidłowego rozwoju wzrastających tam dzieci. Asystenci 

rodziny we współpracy z innymi specjalistami pracowali ze 108 rodzinami,  

w których przebywało 198 dzieci. 

7. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 

realizację, którego środki finansowe zostały pozyskane od Wojewody 

Wielkopolskiego w kwocie 2.940.000,00 zł (koszt realizacji programu 

3.700.653,00 zł). Jego celem było zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 

w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz osobom starszym, samotnym, 

z niepełnosprawnościami w stołówce Ośrodka, a także finansowane były 

zasiłki celowe na zakup żywności. Ogółem Programem objęto 3788 osób,  

w tym z posiłku skorzystało 885 dzieci i 293 osoby w stołówce MOPR. 

8. Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób z niepełnosprawnościami 

studiujących lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, aktywnych 

zawodowo, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba 

bezrobotna lub poszukująca pracy, posiadających znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku 

życia. Zrealizowano 90 wniosków na kwotę 317.224,00 zł, 14 umów oczekuje 

na realizację w 2021 r. 

9. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  

- Moduł III. Celem było zapewnienie pomocy finansowej osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub 

wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu wpłynęło 

465 wniosków, pomoc przyznano 221 osobom z niepełnosprawnościami na 

kwotę 354.500,00 zł. 
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10. Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach D i F, 

celem było wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier  

w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 

likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.  

W obszarze F, Fundacja Mielnica z siedzibą w Koninie otrzymała 

dofinansowanie ze środków PFRON na remont i modernizację pomieszczeń 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie przy ulicy Zagórowskiej 3A. 

Dofinansowanie wyniosło 105.000,76 zł. W obszarze D Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Koninie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu 

samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem  

9-miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach 

inwalidzkich. Dofinansowanie wyniosło 80.800,00 zł, realizacja nastąpi w 2021 

roku. 

11. „Złota jesień życia” program dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany 

był w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Aktywizacja osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz nauka 

nowych umiejętności poprzez udział w cyklu zajęć. W programie 

uczestniczyło 22 seniorów.   

12. „Program wychodzenia z bezdomności na lata 2020-2025” – przeciwdziałanie 

poszerzaniu się i utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do 

społecznego i ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych i ich 

pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.  W ramach programu: 

6 osobom zabezpieczono schronienie, 29 osobom zapewniono posiłki,  

4 osoby otrzymały lokal socjalny, 5 osób wynajęło mieszkanie, 2 osoby 

uzyskały miejsce w domu pomocy społecznej, 6 osobom zapewniono pomoc 

w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, 21 osób podjęło leczenie 

uzależnień w formie terapii stacjonarnej i terapii w formie dziennej oraz 

terapii w formie indywidualnej, 11 osób uzyskało pomocy w zakresie 

ubezpieczenia zdrowotnego, 5 osób uczestniczyło w zajęciach 

organizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Dodatkowo przeprowadzano 

interwencje w miejscach przebywania osób bezdomnych i upowszechniano 

materiały informacyjne, dotyczące podmiotów udzielających pomocy 

osobom bezdomnym.   
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13. „Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami 

uzależnień realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2025 r.” - 

celem było odbudowanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania 

rodziny, poprzez zwiększenie kompetencji interpersonalnych i zawodowych 

osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień. W programie 

uczestniczyło 29 osób. 

14. „Program asystent rodziny na rok 2020” – wsparcie asystentów rodziny 

w systemie wspierania rodziny. Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, 

która w znaczący sposób aktywnie wspierała rodziny z dziećmi w tak trudnym 

czasie epidemii choroby COVID-19. Wykonywanie zadań w czasie pandemii 

stanowiło dla tej grupy pracowników wyzwanie, które wiązało się ze zmianą 

dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji 

wymagającej społecznego dystansu. W ramach ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na 

realizację Programu otrzymano dotację w wysokości 5.100,00 zł na dodatki 

dla 3 asystentów rodziny. 

15. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Konina na lata 

2018-2020, którego celem był rozwój nowych i wsparcie istniejących form 

pieczy zastępczej oraz zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki 

rodzicielskiej. Organizowanie pomocy dla osób usamodzielnianych, jak 

również organizowanie wsparcia dla osób prowadzących różne formy pieczy 

zastępczej. Wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objętych 

było 97 rodzin, w tym 155 dzieci.  

16. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020,                    

z programu skorzystało 51 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Łącznie wypracowano 15 07 godzin usług opiekuńczych na kwotę  

257.565,64 zł (całkowity koszt świadczenia usług opiekuńczych stanowił 

350.633,47 zł, który został pomniejszony o naliczoną odpłatność za usługi od 

podopiecznych w kwocie 93.067,83 zł). Z Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych sfinansowano 7553,50 godziny na kwotę 

128.782,79 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych gminy.  

17. Projekt „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 współfinansowany 

ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu, 

realizowane w Klubie Integracji Społecznej, pod tytułem „Nasze lepsze jutro” 

był rozwój umiejętności, przyczyniających się do uzyskania możliwie jak 

najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób  
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z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie udział wzięło 12 osób  

z zaburzeniami psychicznymi, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie. 

18. Program „Wspieraj seniora” współfinansowany ze środków Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora. 

Jego celem było wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi 

wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydują się na pozostanie w domu. Wsparcie polegało w szczególności na 

dostarczaniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem 

obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

środki higieny osobistej. Z programu skorzystało 22 seniorów. 

19. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, 

współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Celem programu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem asystenta 

objętych było 20 osób. 

20. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W ramach programu pozyskano 266.557,25 zł. Głównym celem 

projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 

COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach wsparcia, łącznie 

zakupiono 75 laptopów wraz ze słuchawkami bezprzewodowymi. Pomoc 

otrzymało 58 dzieci z 46 rodzin zastępczych, 3 dzieci przebywających  

w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 14 dzieci przebywających w Pogotowiu 

Opiekuńczym w Koninie. Wyposażono również 2 miejsca, przeznaczone do 

kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej, w sprzęt audiowizualny  

– 2  telewizory, tapczany, szafy, biurka i fotele. Ogółem ze wsparcia w ramach 

projektu skorzystało 215 dzieci. 

21. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
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Celem projektu było zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 

poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz 

pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupiono środki ochrony 

indywidualnej, urządzenia do dekontaminacji powietrza, ozonatory, 

dozowniki do dezynfekcji, itp. Wsparcie otrzymali również pracownicy 

różnych instytucji wykonujący pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami  

i rodzinami w ich miejscu zamieszkania. Ogólna wartość projektu wyniosła 

994.884,36 zł, w tym 895.395,92 zł wysokość dotacji. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w partnerstwie  

z Wielkopolskim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej na rzecz przeciwdziałania 

skutkom występowania COVID-19 zawarł porozumienia z Zakładem Aktywności 

Zawodowej prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  

w Koninie, ze spółdzielniami socjalnymi „TUDEROS” i „FINEZJA” w Koninie, dzięki 

czemu osoby samotne, niesamodzielne z niepełnosprawnościami, bezdomne  

i z pieczy zastępczej zapewnione miały gorący posiłek w okresie od maja do 

listopada 2020 roku. W wymienionym okresie dostarczono 14917 posiłków. 

W celu przeciwdziałania skutkom występowania COVID-19 zawarto umowę  

z Zakładem Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Polskie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem w Koninie. Przedmiotem umowy było przygotowanie  

i dostarczenie 650 ciepłych posiłków wigilijnych dla osób samotnych,  

z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, bezdomnych. 

Uchwałą nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r. przyjęta została 

Strategia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019-2025. 

Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, która 

obejmuje takie rodzaje wsparcia, które mają zapobiegać umieszczaniu osób  

w instytucjonalnych formach wsparcia, a w przypadku dzieci zapobiegać 

rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu go w pieczy zastępczej. Głównym 

założeniem strategii jest wzmocnienie rodziny w prawidłowym wypełnianiu 

swojej funkcji oraz wskazanie metod i kierunków działania, które przyczynią się 

do minimalizowania różnic w starcie w dorosłość dzieci, także tych, które 

dorastały w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.  

W założenia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie wpisuje się 

autorski program „Czekając na miłość rodzicielską”. Program obejmował cykl 

szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, który został zatwierdzony  

w 2019 r., na okres 5 lat, przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

W grudniu 2019 r. rozpoczęto szkolenie 2 rodzin (3 osoby) do sprawowania 
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funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, które zakończyło się w lutym 2020 r. We 

wrześniu 2020 r. rozpoczęto szkolenie kolejnych 3 rodzin (5 osób), które 

zakończyło się w grudniu 2020 r.   

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem 5 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i specjalisty pracy socjalnej objętych było 97 rodzin zastępczych i 155 

dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 12 dzieci. W Koninie 

funkcjonowały 73 rodziny spokrewnione, w których umieszczonych było 94 

dzieci, 19 rodzin niezawodowych – 25 dzieci, 3 rodziny zawodowe pełniące 

funkcję pogotowia rodzinnego – 26 dzieci, 2 rodziny zawodowe – 

10 dzieci. 

Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo przebywały także w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych typu: 

 interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze w Koninie), przebywało 32 dzieci,  

w tym z terenu miasta Konina 29 i spoza Konina 3 dzieci. 

 socjalizacyjnego, przebywało 5 dzieci (Krzyż Wielkopolski, Oława, Kołaczkowo  

i Krasnystaw). 

 rodzinnego, przebywało 16 dzieci, w tym 12 dzieci w Rodzinnym Domu 

Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie, 1 dziecko  

w Rodzinnym Domu Dziecka w Janczewie oraz 3 dzieci w Rodzinnym Dom 

Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach). 

Na każde umieszczone w pieczy zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia przysługuje dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty 

oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 500+. Dodatek 

wypłacony został 165 dzieciom na częściowe pokrycie wydatków związanych  

z opieką i wychowaniem dziecka oraz na zaspokojenie jego potrzeb życiowych.  

Z rządowego programu „Dobry start” – 300+ skorzystało 116 dzieci 

przebywających w pieczy zstępczej i 4 osoby usamodzielniane. Celem programu 

było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od społecznego  

i materialnego statusu rodziców. 

W ramach systemu pomocy społecznej na terenie miasta funkcjonuje Pogotowie 

Opiekuńcze, które jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

interwencyjnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. 

Pogotowie dysponowało 20 miejscami. Do placówki przyjmowane były głównie 

dzieci i młodzież z terenu miasta Konina. W przypadku, gdy placówka 
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dysponowała wolnymi miejscami, przyjmowane były również dzieci i młodzież  

z terenu innych powiatów. Ze względu na interwencyjny charakter pogotowie 

zapewniało opiekę w każdej kryzysowej sytuacji, w tym również uciekinierom  

z domów rodzinnych i innych placówek opiekuńczych, do czasu odebrania ich 

przez opiekunów.  

Osoby przewlekle somatycznie chore kierowane były do Domu Pomocy 

Społecznej w Koninie. Placówka dysponuje 115 miejscami i zapewnia całodobową 

opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, 

edukacyjnych, społecznych, religijnych. Koszt utrzymania jednej osoby w 2020 

roku wynosił 3.940,00 zł miesięcznie. Na koniec 2020 roku w placówce 

przebywało 100 osób, w tym 89 osób na tzw. „nowych zasadach”, z tego 62 osoby 

z terenu miasta Konina. W domach pomocy społecznej poza Koninem na 

„nowych zasadach” przebywało 72 mieszkańców miasta. Nowe zasady oznaczają 

opłatę za pobyt z dochodu pensjonariusza, rodziny i budżetu gminy. Każdego 

roku wzrasta liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na tych 

zasadach, stąd też nieustannie wzrastają potrzeby finansowe na to zadanie ze 

środków własnych gminy.  

Na terenie Konina funkcjonują placówki o charakterze dziennym, takie jak: 

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, który oferuje 

środowiskową pomoc i opiekę 30 osobom, które na skutek choroby, 

niepełnosprawności, podeszłego wieku i zdarzeń losowych nie mogą 

samodzielnie funkcjonować. Kierowanie do placówki odbywa się w drodze 

decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie. 

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera oferujący 

środowiskową pomoc i opiekę 20 osobom z chorobą Alzheimera, które nie 

mogą samodzielnie funkcjonować w domu i środowisku. Kierowanie do 

placówki odbywa się w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  

3. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A posiada 20 miejsc, będący 

ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka 

zapewnia podopiecznym uczestnictwo w życiu społecznym, podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej 

samodzielnego życia. Pomoc świadczona jest wielokierunkowo i oparta jest 

na wykorzystaniu potencjału każdego z uczestników, niezależnie od stopnia 

niepełnosprawności. Przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy 
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następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” typu B – prowadzony przez 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Koninie, posiada 18 miejsc. Środowiskowy dom ukierunkowanym jest 

na pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta 

Konina.  

Na terenie miasta Konina działają również 4 warsztaty terapii zajęciowej przy: 

Towarzystwie Przyjaciół Dzieci dla 16 uczestników, Fundacji „Mielnica” – 55 

uczestników, Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Koninie – 29 uczestników, Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy 

Osobom Chorym Psychicznie – 27 uczestników. Rehabilitacja społeczna 

prowadzona w warsztatach przywraca osobom z niepełnosprawnościami 

zdolność do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. W warsztatach z rehabilitacji skorzystało 127 uczestników. Roczny 

koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej określany przez 

PFRON według algorytmu wynosił 20.496,00 zł. 

 

Należy dodać, że jednostki pomocy społecznej borykają się z różnymi 

problemami i wiele z nich wiąże się z finansami. I tak: 

1. Dom Pomocy Społecznej wskazuje na konieczność zwiększenia środków 

finansowych na remonty, np. części dachu i balkonów, wymianę windy 

towarowej w kuchni, wymianę centrali ppoż. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy do końca 2022 roku musi dostosować 

swoją siedzibę do standardów wynikających z przepisów; poza tym z uwagi na 

rosną liczbę osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego rekomenduje 

zwiększenie liczby miejsc w domu do 35. 

3. Pogotowie Opiekuńcze wskazuje na potrzebę zmian w opłacie za pobyt 

wychowanka w placówce tak, aby każdy rodzic ponosił koszty pobytu dziecka 

w placówce – choćby minimalne i rosnące w zależności od wysokości jego 

dochodów, aktualnie najczęściej wydawane są decyzje o zwolnieniu  

z ponoszenia kosztów; placówka stoi również przed koniecznością 

ograniczenia do końca 2021 roku do 14 liczby miejsc dla dzieci.  
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Koordynator do spraw dostępności 

W 2020 roku w Koninie powołano koordynatora do spraw dostępności, co wynika 

wprost z ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Ustawa ta wskazuje, że każdy organ władzy publicznej 

wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw 

dostępności.  

Koordynatorem została od 1 marca 2020 roku osoba, która wcześniej pełniła  

w Urzędzie Miejskim w Koninie funkcję oficera dostępności.  

Do głównych zadań koordynatora do spraw dostępności należy: 

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług 

świadczonych przez urząd. 

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  

z następującymi wymaganiami:  

1) w zakresie dostępności architektonicznej, między innymi: zapewnienie 

wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, zastosowanie takich środków technicznych, które będą 

umożliwiać dostęp do wszystkich pomieszczeń, zapewnienie informacji na 

temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy, 

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego 

oraz zapewnienie możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi 

potrzebami, 

2) w zakresie dostępności cyfrowej: te wymagania określają inne przepisy, 

czyli ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, między innymi: 

dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego, instalacja urządzeń do 

obsługi osób słabosłyszących, na przykład poprzez montaż pętli 

indukcyjnych, zapewnienie nagrania w PJM oraz inne wymagania 

określone we wspomnianej ustawie. 

3. Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Ubiegły rok, to przede wszystkim koordynacja prac związanych z dostępnością 

cyfrową stron internetowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych 

miasta Konina, a także spółek miejskich.  
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Deklaracja dostępności, czyli dokument opisujący dostępność strony www oraz 

poprawnie zbudowana strona internetowa, która odpowiada wymaganiom 

każdego użytkownika, to podstawy dostępności cyfrowej. Dynamika rozwoju tego 

obszaru niejako wymusza nieustanne modyfikacje stron internetowych. Jest to 

nieprzerwany proces. 

Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej jest 

takim samym procesem. Jednak rozłożone na najbliższe lata działania będą  

w dużej mierze zależeć od zdolności finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego. Nie zmienia to oczywiście faktu, że zgodnie z ustawowymi 

zapisami oraz tak zwanymi „dobrymi praktykami” miasto Konin będzie 

kontynuować wszelkie prace związane z szeroko pojmowaną dostępnością. 
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Sprawy konsumentów 

Sprawami konsumentów w Koninie zajmuje się Miejski Rzecznik Konsumentów, 

który udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych z zakresu prawa 

konsumenckiego.  

Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, która m.in. 

określa rolę samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumentów oraz 

funkcje i zadania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. 

Rzecznik Konsumentów udzielając pomocy korzysta z różnych przepisów prawa, 

w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, o kredycie 

konsumenckim, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych oraz Prawa bankowego i Prawa telekomunikacyjnego.  

W 2020 roku konsumenci przedstawiali swoje sprawy zgłaszając się osobiście do 

biura, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w formie 

pisemnej. Rzecznik podejmuje działania na rzecz konsumenta, który się do niego 

zwrócił wyłącznie na podstawie sporządzonego przez niego wniosku  

o interwencję. Zgodnie z brzmieniem art. 22¹ Kodeksu cywilnego „Za konsumenta 

uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.” 

Realizując swoje podstawowe zadania rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą, 

przedstawiał konsumentom prawne możliwości rozwiązania zgłoszonej sprawy 

oraz udzielał pomocy w sporządzaniu różnego rodzaju pism, w szczególności: 

zgłoszenie reklamacyjne, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, wezwanie do wykonania umowy, 

wezwanie do zwrotu gotówki. 

W 2020 roku w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów zanotowano wzrost 

liczby spraw w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba zgłoszonych w 2020 

roku spraw wyniosła 1122, których zakres był bardzo zróżnicowany, począwszy 

od reklamacji towarów do reklamacji usług. Do problematycznych  

i powtarzających się zgłoszeń reklamacyjnych należą sprawy dotyczące urządzeń 

elektronicznych, w szczególności telefonów komórkowych, obuwia i odzieży, 

które często ulegają uszkodzeniu w trakcie użytkowania, w okresie 

odpowiedzialności sprzedawcy lub gwaranta.  

W związku z lawinowo rosnącą liczbą zgłoszeń i zapytań konsumenckich  

w zakresie usług turystycznych i imprez (m.in. okolicznościowych, sportowych) 
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rzecznik na bieżąco monitorował zmieniający się stan prawny oraz udzielał 

konsumentom wsparcia prawnego w zakresie przysługujących im praw.  

W 109 sprawach rzecznik skierował pisemne wystąpienia do przedsiębiorców, 

wnosząc o polubowne zakończenie sprawy, jak również przygotowywał 

konsumentom pisma procesowe. Do najważniejszych problemów związanych  

z reklamacją towarów i usług należy brak znajomości przez konsumentów 

obowiązujących przepisów prawa.  

Rzecznik Konsumentów, jak co roku, planował przeprowadzić na terenie miasta 

Konina Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej w szkołach 

ponadgimnazjalnych, która służy propagowaniu edukacji konsumenckiej wśród 

młodzieży. Pomimo poczynionych przygotowań, olimpiada ostatecznie nie 

odbyła się z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii. 
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Samorząd a organizacje pozarządowe 

Rada Miasta Konina uchwałą nr 244 z dnia 27 listopada 2019 r. przyjęła Program 

Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 rok, zwany dalej Programem, jako dokument regulujący 

współpracę między miastem a organizacjami pozarządowymi. 

Według rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który  

w imieniu Prezydenta Miasta Konina sprawuje nadzór nad  organizacjami 

pozarządowymi (NGO) w Koninie zarejestrowanych było 283 podmiotów (stan na 

31.12.2020 r.), w tym: 

- 21 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

- 14 uczniowskich klubów sportowych, 

- 173 stowarzyszeń KRS, 

- 15 stowarzyszeń zwykłych, 

- 60 fundacji. 

Zgodnie z Programem na realizację zadań publicznych we współpracy z NGO  

w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości do 8.348.689,99 zł. Kwota faktycznie 

przekazanych dotacji wyniosła 9.066.002,26 zł, z czego nastąpił zwrot z tytułu 

niewykorzystania dotacji w wysokości 400.053,13 zł. Zwroty następowały często  

z powodu niemożności realizacji całościowo lub częściowo założonych działań  

w związku z panującą pandemią COVID-19. 

W minionym roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione 

realizowały zadania w 11 obszarach pożytku publicznego. 

 

L.p. Nazwa obszaru pożytku publicznego 
Przyznana kwota  

dotacji w 2020 r. w zł 

 

Wykorzystana kwota 

dotacji w 2020 r. w zł 

 

1. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób 

2.960.557,00 2.700.389,92 

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
648.768,00 

 

635.417,15 

 

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
1.331.520,00 

 

1.274.133,38 

 

4. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
169.992,00 106.398,08 

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2.877.500,00 2.874.225,00 

6. 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
590.000,00 588.904,71 
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L.p. Nazwa obszaru pożytku publicznego 
Przyznana kwota  

dotacji w 2020 r. w zł 

 

Wykorzystana kwota 

dotacji w 2020 r. w zł 

 

7. Turystyka i krajoznawstwo 66.550,00 66.550,00 

8. Ratownictwa i ochrony ludności 5.000,00 5.000,00 

9. 
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych 
34.750,00 33.565,63 

10. 
Udzielanie nieopłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa 
126.060,00 126.060,00 

 

11. 

 

 

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

zakresie określonym w pkt1–32a. 

125.495,26 125.495,26 

RAZEM 

 

8.936.192,26 

 

8.536.139,13 

 

W 2020 roku w ramach realizacji założeń Programu w zakresie współpracy 

finansowej: 

 ogłoszono 25 otwartych konkurów ofert, w odpowiedzi na które wpłynęły 93 

oferty realizacji zadań publicznych; umowy zawarto z 63 podmiotami na 

łączną kwotę 8.338.624,26 zł, z czego nastąpił zwrot dotacji w wysokości 

382.242,91 zł, 

 w ramach trybu pozakonkursowego, tzw. małych grantów, wpłynęło 38 ofert 

realizacji zadań publicznych; umowy zawarto z 27 organizacjami na łączną 

kwotę 190.660,00 zł, z czego nastąpił zwrot dotacji w wysokości 17.810,22 zł, 

 organizacje pozarządowe wniosły w realizację zadań publicznych wkład 

własny finansowy w wysokości 845.985,27 zł oraz wkład osobowy o wartości 

148.239,20 zł. 

Oprócz dotacji, obsługiwanych w ramach otwartych konkursów ofert i trybu 

pozakonkursowego z budżetu miasta Konina, zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, przekazano dotacje celowe czterem organizacjom 

pozarządowym na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej 

prowadzonych na terenie Miasta. Łącznie kwota dofinasowania wyniosła 

406.908,00 zł i stanowiła 13,5% całkowitej kwoty przeznaczonej na prowadzenia 

warsztatów.  W 86,5% finansowanie podmiotom zapewnił Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W placówkach przebywało łącznie 127 
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uczestników, w tym 9 mieszkańców powiatu konińskiego – powiat partycypował 

w dofinansowaniu pobytu uczestników. 

Realizowano również projekt ,,STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne  

w Wielkopolsce”, zapewniający wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej 

oraz pieczy zastępczej i innych podmiotów, którym jednostka samorządu 

terytorialnego zleciła realizację usług wspierających na terenie województwa 

wielkopolskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. W ramach projektu wspartych zostało grantami 5 organizacji 

pozarządowych na łączną kwotę 129.810,00 zł, w tym Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Rodzinny Dom Dziecka.  

Z budżetu miasta w 2020 roku opłacono również składki członkowskie w: 

1) Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 7.370,00 zł,  

2) Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w wysokości 11.122,66 zł, 

3) Klasterze Turystycznym „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” w wysokości    

2.823,00 zł. 

Podział dotacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego  

w Koninie  współpracującymi z organizacjami pozarządowymi  w 2020 roku 

przedstawiał się następująco: 

 Wydział Spraw Społecznych: 3.969.580,00 zł, 

 Centrum Organizacji Pozarządowych: 1.261.885,00 zł, 

 Wydział Kultury: 169.992,00 zł, 

 Wydział Sportu i Turystyki: 2.949.050,00 zł, 

 Wydział Gospodarki Komunalnej: 590.000,00 zł, 

 Wydział Rozwoju Gospodarczego: 125.495,26 zł. 

W 2020 roku w ramach współpracy pozafinansowej Konina z organizacjami 

pozarządowymi: 

 działała Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Powiatowa 

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako zespoły doradcze 

składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli 

Prezydenta Miasta Konina, 

 Prezydent Miasta Konina objął honorowym patronatem 12 wydarzeń, których 

inicjatorami były organizacje pozarządowe, 

 popularyzowano działalność organizacji pozarządowych na stronie miasta 

www.konin.pl, 

 wsparta została akcja promocyjna przekazywania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym – ,,Bądźmy lokalni 

http://www.konin.pl/
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zostawmy 1% w Koninie”,  dofinasowanych  zostało 23 organizacji 

pozarządowych, posiadających status organizacji pożytku publicznego na 

łączną kwotę 374.422,08 zł, 

 zorganizowano szkolenia dla organizacji z zakresu księgowości, marketingu 

oraz promocji i PR w social mediach, 

 zawierano partnerstwa miedzy Miastem a NGO służące zapewnieniu m.in. 

usług społecznych i wsparciu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, 

 prowadzono Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), gdzie udostępniano 

przestrzeń i zaplecze techniczne dla działalności lokalnych organizacji 

pozarządowych oraz nieformalnych grup mieszkańców. W roku 2020 roku  

w COP  odbyło się 117 wydarzeń m.in.: walne zebrania NGO, dyżury 

pomocowe lokalnych organizacji pozarządowych  dla mieszkańców, szkolenia  

i warsztaty tematyczne organizowane przez NGO, wystawy, pokazy  i inne 

aktywności lokalnych NGO, szkolenia kierowane do NGO, konferencje 

prasowe i inne spotkania z mediami, wizyty studyjne, lekcje obywatelskie dla 

uczniów konińskich szkół. Co ważne, w pierwszym kwartale 2020 roku, 

zanotowano wzrost ilości wydarzeń w stosunku do analogicznego okresu   

w roku 2019. Ograniczenia, wynikające z sytuacji epidemiologicznej 

uniemożliwiły jednak realizację zaplanowanych prac i spotkań.  
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Koniński Budżet Obywatelski 

Koniński Budżet Obywatelski w 2020 roku to zarówno realizacja wniosków 

wybranych w 2019 roku, jak i przygotowania do głosowania na wnioski w ramach 

KBO w 2021 roku. 

Uchwałą nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2020 roku przyjęto do 

realizacji „Koniński Budżet Obywatelski”. Natomiast zarządzeniem nr 25 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2020 roku powołano Zespół 

Koordynująco-Monitorujący realizację „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 

rok 2021. Prezydent zarządzeniem nr 80 z dnia 28 maja 2020 roku powołał 

Miejską Komisję Wyborczą „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2021,  

a zarządzeniem nr 81 z dnia 28 maja 2020 roku określił tryb i zasady działania 

Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2021. 

Od 1 do 31 marca 2020 roku przyjmowane były wnioski w ramach Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. W tym czasie trwała również kampania 

promocyjna KBO. Przeprowadzono między innymi spotkania zachęcające 

mieszkańców do składania wniosków oraz maratony pisania wniosków, podczas 

których wnioskodawcy mogli uzyskać wsparcie w „przelaniu” swoich pomysłów 

na wniosek do KBO. Rezultatem kampanii promującej Koniński Budżet 

Obywatelski było przyjęcie 94 wniosków złożonych przez mieszkańców Konina.  

W okresie od marca  do czerwca 2020 roku odbywały się spotkania Zespołu 

Koordynująco-Monitorującego, którego zadaniem była wstępna weryfikacja 

wniosków oraz rozdysponowanie ich do dalszej oceny formalno-prawnej, 

dokonywanej przez poszczególne wydziały urzędu.  

Pula środków przeznaczona na realizację w ramach KBO na 2021 rok to 

2.906.000,00 zł.  

Głosujący do wyboru mieli 22 duże projekty i 51 małych projektów. Na terenie 

miasta Konina utworzono 5 Lokalnych Punktów Wyborczych. Podczas 

głosowania, które odbywało się od 1 do 20 września 2020 roku, głosowało łącznie 

9438 osób, w tym: 

 w Lokalnych Punktach Wyborczych – 982, 

 przez Internet – 8456.  
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Wyniki głosowania - zadania małe: 

Lp. 
Numer 

zadania 
Tytuł zadania Kwota w zł 

Ilość oddanych 

głosów przez 

Internet 

Ilość oddanych 

głosów osobiście 

w lokalu 

Łącznie 

1. 22 E-sportowe mistrzostwa Polski 35 000,00  1537 607 2144 

2. 8 
Nowy plac zabaw dla Przedszkola "Kubuś 

Puchatek" nr 12 w Koninie 
99 000,00  1447 451 1898 

3. 7 

"Asy grają w klasy" — rodzinny plac zabaw 

i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 

16 im. Jana Brzechwy w Koninie, ul . 

Szarotki 1 

99 999,00  1389 453 1842 

4. 32 

Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz 

bezpłatne chipowanie psów dla 

mieszkańców miasta Konina 

99 000,00  1023 32 1055 

5. 25 Z książką po drodze 3 99 900,00  803 10 813 

6. 11 

Skuter ratowniczy dla Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 

Koninie 

80 000,00 717 37 754 

7. 24 Konin lubi książki 6 99 999,00  684 24 708 

8. 28 Łąki kwietne w całym mieście 99 000,00  656 40 696 

9. 9 Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego 99 999,99 598 17 615 

10. 30 

Samochód dla grupy interwencyjnej 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie z niezbędnym 

wyposażeniem medycznym 

95 000,00 583 22 605 

11. 4 

Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały 

konik" - Konin Przydziałki, ulica 

Kryształowa 

99 999,00  566 16 582 

12. 13 
Nowoczesna biblioteka - zadowolony 

czytelnik 
99 999,00  489 35 524 

13. 29 Zielone przystanki autobusowe MZK 99 000,00 502 15 517 

14. 51 

Montaż lamp oświetlenia zewnętrznego 

na głównych traktach pieszych na osiedlu 

Legionów w Koninie 

99 999,00  483 18 501 

15. 38 

Remont chodników miasta wokół oś. 

„Zatorze"- kontynuacja prac wykonanych 

przez miasto Konin. Jej celem jest 

dokończenie, modernizacja nawierzchni 

chodnika przy ul. Chopina oraz 

zagospodarowanie terenu wzdłuż 

remontowanego chodnika, ławki, kosze 

parkowe, nasadzenia kwiatowe lub 

krzewy 

99 280,00  448 25 473 

16. 44 
Chorzeń - skatepark dla dzieciaków i 

młodzieży z osiedla - I etap 
99 900,00  430 26 456 
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Lp. 
Numer 

zadania 
Tytuł zadania Kwota w zł 

Ilość oddanych 

głosów przez 

Internet 

Ilość oddanych 

głosów osobiście 

w lokalu 

Łącznie 

17. 43 
Chorzeń - bezpieczne przejścia dla 

pieszych cz.2 
80 000,00  406 32 438 

18. 12 

Mniej czasu w szatni - więcej w wodzie! 

dostosowanie szafek w przebieralniach 

dla osób niepełnosprawnych, seniorów i 

dzieci na basenie "Rondo" w Koninie 

99 630,00  409 22 431 

19. 16 Koniński Teatr Tańca 35 000,00  397 31 428 

20. 26 

Dosadzanie drzew i krzewów w 

nieogrodzonej części Parku im. Chopina, 

Park 700-lecia 

99 000,00  404 12 416 

21. 5 

Rewitalizacja skweru Stanisława 

Jasiukowicza na konińskiej starówce obok 

fary 

99 999,00  371 28 399 

22. 46 

Aparaty ochrony dróg oddechowych dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie -

Chorzniu - bezpieczeństwo ratowników i 

skuteczność działań 

30 000,00  380 11 391 

23. 6 
Wybieg dla czworonogów na osiedlu 

Chorzeń 
85 000,00  364 19 383 

24. 39 
"Zatorze" - bezpieczne przejście dla 

pieszych 
99 000,00  330 17 347 

25. 10 
Renowacja i doposażenie placu zabaw na 

v osiedlu, ul. 11 listopada - etap I 
99 999,99  342 3 345 

26. 2 
Aktywne przejście dla pieszych ul. Jana 

Pawła II 
93 000,00  328 11 339 

27. 48 
Namiot pneumatyczny dla strażaków - 

bezpieczeństwo i mobilność działań 
60 000,00  318 9 327 

28. 35 

Zagospodarowanie placu Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Koninie na teren 

rekreacyjny z bieżnią do jazdy na rolkach 

99 900,00  314 4 318 

29. 18 
Stół do tenisa stołowego - nowa forma 

rekreacyjna na III osiedlu 
15 000,00  309 1 310 

30. 47 
Chopina na skróty. Przejście dla pieszych 

przy pasażu Chopina 
80 000,00  295 7 302 

31. 36 
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 7 w Koninie 
99 900,00  299 2 301 

32. 17 

Modernizacja zaplecza sanitarno-

socjalnego przy sali gimnastycznej  

w Szkole Podstawowej nr 4 

99 000,00  232 10 242 

33. 3 
Darmowe warsztaty jazdy na rolkach dla 

mieszkańców Konina 
10 000,00  229 2 231 
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Lp. 
Numer 

zadania 
Tytuł zadania Kwota w zł 

Ilość oddanych 

głosów przez 

Internet 

Ilość oddanych 

głosów osobiście 

w lokalu 

Łącznie 

34. 41 

"Radość i zabawa z Kosmatkiem" - 

budowa integracyjnego placu zabaw dla 

dzieci - etap II 

99 999,99  225 4 229 

35. 45 

Oświetlajmy osiedle Przydziałki, udało się 

raz czas na drugi raz!!! budujmy dalej 

oświetlenie w celu poprawy 

bezpieczeństwa nas i naszych dzieci. 

Głosuj o swoje otoczenie 

99 999,00  208 2 210 

36. 31 
Klub dla rodziców/opiekunów dzieci z 

niepełnosprawnościami - grupa wsparcia 
40 000,00  199 7 206 

37. 42 
Koncerty dla mieszkańców Konina w 

wykonaniu orkiestry !!! 
99 999,00  180 26 206 

38. 40 Oznaczmy zabytki Konina 35 000,00  181 8 189 

39. 27 Wiata rowerowa na V osiedlu 99 999,00  176 7 183 

40. 49 

Remont pomieszczenia harcerskiego w 

Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów 

Westerplatte w Koninie  

99 999,00  173 7 180 

41. 20 

Samochód typu bus - 9-cio osobowy 

służący do bezpiecznego przewozu dzieci i 

młodzieży na zawody, zgrupowania 

sportowe na rajdy i festyny turystyczne 

98 000,00  156 7 163 

42. 37 
Dźwiękowo-edukacyjny plac zabaw na 

terenie Gosławic 
95 000,00  149 8 157 

43. 50 

Chanuka - konińskie święto świateł. 

rozświetlamy plac zamkowy blaskiem 

Chanukii 

20 000,00  134 7 141 

44. 1 
Bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego dla 

przedszkolaków 
99 000,00  113 3 116 

45. 21 Szlakiem konińskich źrebaków 99 000,00 110 4 114 

46. 34 Zakole 14 - zmieniamy otoczenie 20 000,00  80 2 82 

47. 14 Konin w rysunkach - piórkiem i tuszem 13 315,00  51 5 56 

48. 19 

Stan wojenny i okolice. Zeszyt nr 2 

Konińskiego Stowarzyszenia 

Represjonowanych w stanie wojennym 

11 000,00  45 1 46 

49. 15 
Moje miasto Konin - album słów, obrazów 

i wierszy 
22 000,00  37 3 40 

50. 23 "Karolina Jambara teatr" - Konin 60 000,00  38 1 39 

51. 33 Latająca kawiarnia twórczo-naprawcza 30 000,00  34 3 37 
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Wyniki głosowania - zadania duże: 

Lp. 
Numer 

zadania 
Tytuł zadania Kwota w zł 

Ilość oddanych 

głosów przez 

Internet 

Ilość oddanych 

głosów osobiście 

w lokalu 

Łącznie 

1. 5 
Centrum sportowo-rekreacyjne dla 

mieszkańców Konina 
999 990,00  2890 766 3656 

2. 17 

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - 

etap 1 

1 000 000,00  2407 82 2489 

3. 4 
Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki 

Rekreacyjnej 
550 000,00  1314 54 1368 

4. 22 Punkt widokowy "Turkusowe jezioro" 350 000,00  1051 46 1097 

5. 20 

Fontanna z pokazem jak w Dubaju lub Las 

Vegas - ożywmy rynek i stary Konin - 

prawdziwa atrakcja zmieni ten kamienny 

plac, przywołajmy trochę dziecięcej 

radości 

999 999,00  937 43 980 

6. 6 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 

Kolska-Świętojańska-Wał Tarejwy w 

starym Koninie 

500 000,00  909 29 938 

7. 7 
Przebudowa parkingu Kolska-Reformacka 

w Koninie 
399 000,00  822 29 851 

8. 19 
Świetlna i bezpieczna aleja jeziorko 

Zatorze 
265 000,00  662 28 690 

9. 13 

Zakup samochodu pożarniczego dla 

ratowania życia i mienia naszych 

mieszkańców 

1 000 000,00  621 46 667 

10. 1 Zegar na ulicy Dworcowej 300 000,00  614 29 643 

11. 21 

Kolorowy rynek - całoroczna iluminacja 

rynku wraz z animacjami na fasadach 

budynku - niech co noc będzie jak w bajce 

999 999,00  578 26 604 

12. 9 Schody przy amfiteatrze 230 000,00  505 9 514 

13. 12 

Poprawa bezpieczeństwa strażaków 

ratowników - zakup sprzętu chroniącego 

życie 

100 000,00  455 32 487 

14. 3 
Rozbudowa systemu koniński rower 

miejski 
195 757,00  471 11 482 

15. 8 

Bezpieczne przejścia dla pieszych w 

starym Koninie: Wał Tarejwy Biedronka i 

błonia, Szarych Szeregów targowisko, 

Kolska cmentarz, Kaliska szkoła 

150 000,00  420 18 438 

16. 18 

Przebudowa drogi dojazdowej do SP 7 i 

Przedszkola nr 12 w Koninie wraz z 

parkingami 

400 000,00  420 4 424 
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Lp. 
Numer 

zadania 
Tytuł zadania Kwota w zł 

Ilość oddanych 

głosów przez 

Internet 

Ilość oddanych 

głosów osobiście 

w lokalu 

Łącznie 

17. 10 

Budowa boiska do piłki nożnej ze 

sztuczną nawierzchnią przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Koninie, 62-510 

Konin, ul. Błaszaka 4 dla potrzeb 

środowiska lokalnego  

999 000,00  381 28 409 

18. 2 
Modernizacja chodnika przy ul. ks. J. 

Popiełuszki 
350 000,00  389 10 399 

19. 16 

Centrum edukacyjno-kulturalne 

"Starówka" w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

150 000,00  333 14 347 

20. 15 Modernizacja boiska osiedlowego 500 000,00  342 1 343 

21. 11 Zakup samochodu gaśniczego typ gba 860 000,00  313 28 341 

22. 14 Rower miejski dla mieszkańców Wilkowa 180 000,00  128 6 134 

 

Do realizacji w 2021 roku wybrane zostały wnioski od nr 1 do 11 w zadaniach 

małych i wnioski nr 1 i nr 2 w zadaniach dużych.  

W dniach od 29 października do 12 listopada 2020 roku odbywały się konsultacje 

społeczne, dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie 

realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. Wynikiem przeprowadzonych 

konsultacji było przyjęcie przez Radę Miasta Konina Uchwały Nr 481 z dnia 27 

stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 

Przez cały rok 2020 realizowane były projekty wybrane w głosowaniu w 2019 

roku. Mieszkańcy wybrali do realizacji w 2020 roku 25 projektów małych  

i 1 projekt duży.  

Były to następujące projekty: 

1. Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku – 65.000,00 zł. 

2. Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi – 

90.000,00 zł. 

3. Budowa tarasu widokowego i utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych na 

hałdach w koninie – 95.000,00 zł 

4. Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiterapią dla pacjentów hospicjum im. 

św. Jana Pawła II w Koninie – 99.999,00 zł. 

5. Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie – 68.000,00 zł. 

6. Rolkowisko – 99.999,00 zł. 

7. Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla – 99.966,66 zł. 
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8. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Koninie” – 99.900,00 zł. 

9. Pomoc skrzywdzonym zwierzętom – 70.000,00 zł. 

10. Miejsce spotkań mieszkańców 5 osiedla – II etap – 88.700,00 zł. 

11. Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie – 99.753,00 zł. 

12. Bezpieczna Kaliska – aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic 

Kaliskiej i Solnej – 99.000,00 zł. 

13. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15  

w Koninie” – 99.900,00 zł. 

14. Doposażenie czytelni w Filii Chorzeń ul. Fikusowa 8 i Filii „Medycznej”  

ul. Szpitalna 45 Miejskiej Biblioteki Publicznej w koninie – 90.000,00 zł. 

15. Plac zabaw „Dziecięce marzenia” – 99.000,00 zł. 

16. Realizacja bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II  

w pobliżu skrzyżowania z ulicą Portową – 99.999,00 zł. 

17. naukowo-sensoryczny park doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały 

konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie – 94.252,19 zł. 

18. Łódź ratunkowa do działań przeciwpowodziowych i poprawy bezpieczeństwa 

na akwenach wodnych miasta Konina – 68.000,00 zł. 

19. Z książką po drodze 2 – 99.000,00 zł. 

20. Jadłodzielnia sercem przyprawiona – rozwijanie projektu – 99.999,99 zł. 

21. Automatyczna brama garażowa dla strażaków - bezpieczeństwo sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego oraz szybkość wyjazdu – 20.000,00 zł. 

22. Sprzęt szkoleniowy i ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Koninie – 32.200,00 zł. 

23. Konin lubi książki 5 – 80.000,00 zł. 

24. Nasadzenie krzewów kwitnących w Koninie – 20.000,00 zł. 

25. „Konińska złota rączka dla seniora” – 20.000,00 zł. 

26. Droga pieszo-rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale 

Ślesińskim z ul. Staromorzysławską – 999.999,00 zł. 

Szczegółową realizację projektów w 2020 roku w podziale na wydatki bieżące  

i wydatki majątkowe oraz wydatki gminne i wydatki powiatowe przestawiono  

w kolejnej tabeli.  
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            w tym:     w tym:   

L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan ogółem część gminna 
część 

powiatowa 

Wykonanie 

ogółem 
część gminna 

część 

powiatowa 

Wydatki bieżące                 

1 

 

754 

 

75415 2830 

Dotacja celowa na zakup sprzętu 

szkoleniowego i ratowniczego 

dla Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w 

Koninie 

32 200,00 32 200,00   32 200,00 32 200,00   

2 801 80101 4210 
Szafki ubraniowe szkolne dla 

uczniów SP 6 w Koninie 
64 000,00 64 000,00   55 595,36 55 595,36   

  801 80101 4300 
Szafki ubraniowe szkolne dla 

uczniów SP 6 w Koninie 
4 000,00 4 000,00   4 000,00 4 000,00   

3 853 85395 2360 

Jadłodzielnia sercem 

przyprawiona – rozwijanie 

projektu 

99 999,99 99 999,99   0,00 0,00   

4 853 85395 2360 
Konińska złota rączka dla 

seniora 
20 000,00 20 000,00   0,00 0,00   

5 900 90004 4300 
Nasadzenia krzewów kwitnących 

w Koninie 
20 000,00 20 000,00   19 764,00 19 764,00   

6 900 90013 2360 

Leczenie i opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz 

kotami wolno żyjącymi 

90 000,00 90 000,00   90 000,00 90 000,00   

7 900 90013 4210 
Nowe budy dla bezdomnych 

psiaków w schronisku 
49 576,00 49 576,00   49 575,15 49 575,15   

8 900 90095 4300 

Utwardzenie ścieżek pieszo-

rowerowych oraz budowa tarasu 

widokowego na hałdach 

pokopalnianych w obrębie 

Niesłusz, m. Konin 

72 740,00 72 740,00   72 740,00 72 740,00   

9 921 92116 2800 

Doposażenie czytelni w filii 

Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii 

medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP 

w Koninie  

90 000,00   90 000,00 89 800,70   89 800,70 

10 921 92116 2800 Z książką po drodze 2 99 000,00   99 000,00 99 000,00   99 000,00 

11 921 92116 2800 Konin lubi książki 5 80 000,00   80 000,00 79 813,66   79 813,66 

        
Razem wydatki bieżące 721 515,99 452 515,99 269 000,00 592 488,87 323 874,51 268 614,36 

Wydatki majątkowe               

12 600 60015 6050 

Droga Pieszo-Rowerowa łącząca 

ul. Jana Pawła II od Mostu na 

Kanale Ślesińskim z ul. 

Staromorzysławską* 

999 999,00   999 999,00 999 999,00   999 999,00 

13 600 60015 6050 

Bezpieczne przejścia dla 

pieszych przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Koninie 

99 900,00   99 900,00 67 779,23   67 779,23 

14 600 60015 6050 

Bezpieczna Kaliska - aktywne 

przejście dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ulic Kaliskiej  

i Solnej w Koninie 

99 000,00   99 000,00 85 384,65   85 384,65 

15 600 60015 6050 

Bezpieczne przejścia dla 

pieszych w rejonie skrzyżowania 

ulicy Portowej i Jana Pawła  II  

w Koninie 

99 999,00   99 999,00 89 180,86   89 180,86 
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            w tym:     w tym:   

L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan ogółem część gminna 
część 

powiatowa 

Wykonanie 

ogółem 
część gminna 

część 

powiatowa 

16 600 60015 6050 

Bezpieczne przejścia dla 

pieszych w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 15 w Koninie 

49 950,00   49 950,00 47 483,82   47 483,82 

  600 60016 6050 

Bezpieczne przejścia dla 

pieszych w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 15 w Koninie 

49 950,00 49 950,00   47 382,88 47 382,88   

17 754 75412 6050 
Automatyczne bramy garażowe 

w OSP Konin-Chorzeń 
20 000,00 20 000,00   19 903,90 19 903,90   

18 754 75412 6060 
Łódź ratownicza dla OSP Konin-

Chorzeń 
68 000,00 68 000,00   67 650,00 67 650,00   

19 801 80101 6050 

Pumptrack - tor rowerowo-

rolkowy przy Szkole 

Podstawowej nr 8 w Koninie 

165 000,00 165 000,00   165 000,00 165 000,00   

20 801 80104 6050 

Radość i zabawa z Kosmatkiem - 

budowa integracyjnego placu 

zabaw dla dzieci przy 

Przedszkolu Nr 1 w Koninie 

162 873,99 162 873,99   162 870,45 162 870,45   

21 801 80115 6050 

Bieżnia rekreacyjna tartanowa 

dla mieszkańców III osiedla (ZS 

im. M. Kopernika) 

99 966,66   99 966,66 99 942,97   99 942,97 

22 801 80115 6050 Rolkowisko (ZSBiKZ) 24 989,00   24 989,00 4 797,00   4 797,00 

23 851 85195 6050 

Budowa ogrodu zimowego wraz 

z hortiflorą dla pacjentów 

hospicjum im. św. Jana Pawła II 

w Koninie* 

99 999,00 99 999,00   9 840,00 9 840,00   

24 854 85403 6050 
Plac zabaw „Dziecięce marzenia” 

(SOSzW) 
110 167,00   110 167,00 110 166,18   110 166,18 

25 854 85403 6050 

Przebudowa i modernizacja 

łazienki szkolnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka w Koninie 

99 753,00   99 753,00 99 753,00   99 753,00 

26 900 90004 6050 

Naukowo-Sensoryczny Park 

Doświadczeń na terenie 

Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na 

os. Sikorskiego w Starym Koninie 

92 613,10 92 613,10   92 613,10 92 613,10   

27 900 90095 6050 

Zabawa bez barier - Place zabaw 

dla osób niepełnosprawnych - 

rozbudowa, dostosowanie i 

montaż urządzeń integracyjnych 

na ogólnodostępnych placach 

zabaw na os. Zatorze w Koninie 

110 229,00 110 229,00   110 220,00 110 220,00   

28 900 90095 6050 
Miejsce spotkań mieszkańców 5 

Osiedla – II etap 
88 700,00 88 700,00   73 014,03 73 014,03   

        Razem wydatki majątkowe 2 541 088,75 857 365,09 1 683 723,66 2 352 981,07 748 494,36 1 604 486,71 

Łączna kwota wydatków KBO 3 262 604,74 1 309 881,08 1 952 723,66 2 945 469,94 1 072 368,87 1 873 101,07 

* realizacja zadania w trybie dwuletnim 
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Pandemia wirusa SARS-CoV-2  

Na skutek ogłoszenia od 14 marca 2020 roku na terenie Polski stanu zagrożenia 

epidemicznego (a następnie od 20 marca 2020 roku stanu epidemii) w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniński samorząd musiał podjąć wiele 

działań, by chronić koninian w tej kryzysowej sytuacji.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, 

wprowadzono tryb pracy zdalnej i/lub zmianowej w Urzędzie Miejskim w Koninie, 

który był jedynym urzędem w okolicy pracującym w pandemii nieprzerwanie. 

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z rozprzestrzeniającą się 

pandemią COVID-19 Prezydent Miasta Konina zdecydował o wprowadzeniu od 

kwietnia 2020 roku Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom. 

Wsparcie w ramach pakietu obejmowało konińskich przedsiębiorców, którzy 

utracili dochody z powodu stanu epidemii. Pomoc udzielana była w zakresie:  

 najmu lokali użytkowych i/lub dzierżawy gruntów – przedsiębiorcy, którzy 

zawiesili działalność mogli złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 90% na  

4 miesiące, a przedsiębiorcy, którzy utracili dochody mogli złożyć wniosek  

o zmniejszenie opłaty o 50% na 4 miesiące,   

 podatku od nieruchomości – na wniosek przedsiębiorcy płatności podatku od 

nieruchomości mogły być odroczone lub rozłożone na raty,  

 opłat za użytkowanie wieczyste – płatności opłaty za użytkowanie wieczyste 

mogły być odroczone lub rozłożone na raty, również na wniosek 

przedsiębiorcy. 

O ulgi w opłatach za czynsz moli też ubiegać się kupcy z Targowiska Miejskiego 

przy ul. 11 Listopada, którzy musieli wykazać spadek obrotów o przynajmniej 

30%. Zastosowane z tego tytułu ulgi wyniosły 160.050,25 zł. 

Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom został rozszerzony o ulgi  w czynszach dla 

podmiotów gospodarczych działających w lokalach MTBS Sp. z o.o. 

Obowiązywała jednak zasada, że o ulgi mogli starać się przedsiębiorcy, którzy na 

mocy prawa zostali objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Z tej 

formy ulgi skorzystało dziesięciu przedsiębiorców na łączną kwotę 29 tys. zł. 

Generalnie z Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom skorzystały 103,  

a kwota zastosowanych ulg wyniosła 313.803,43 zł netto.  

Prezydent wprowadzi również ulgi w zakresie czynszu dzierżawnego za ogródki 

gastronomiczne. Stawka wynosiła 8,30 zł/m2 w sezonie oraz 2,10 zł/m2   
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w okresie jesień-zima, a nowe stawki wynosiły 0, 50 zł/m2 w sezonie i 0,1 zł/m2  

w okresie jesienno-zimowym. Z ulg skorzystało 6 podmiotów.  

Z myślą o konińskich przedsiębiorcach wprowadzono także obniżkę cen paliw na 

stacjach miejskich. W 3 punktach prowadzonych przez MZK (ul. M. Dąbrowskiej)  

i PKS (ul. Zakładowa oraz ul. Poznańska) można było kupić paliwo w cenach 

hurtowych.  

Od 4 do 6 sierpnia 2020 roku w Koninie czynny był mobilny punkt pobrań 

wymazów do badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa. Punkt 

organizowali: Wojewoda Wielkopolski, 12. Wielkopolska Brygada Obrony 

Terytorialnej, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie we współpracy z Miastem 

Konin. Z bezpłatnych badań skorzystały 924 osoby z Konina, powiatu konińskiego 

oraz powiatów ościennych. 

Wykonanie za 2020 rok, w stosunku do planu na I kwartał, pokazało zmniejszenie  

dochodów miasta z powodu pandemii COVID-19 na kwotę 5.403.660,78 zł. Były 

to ubytki, m. in. w podatku od nieruchomości, udziałach w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych.  

Ponadto miasto:  

1) rozłożyło na raty lub odroczyło termin płatności zobowiązań na kwotę ogółem 

3.545.461,00 zł, 

2) umorzyło lub nie dochodziło należności na kwotę ogółem 270.908,00 zł. 

Wydatki miasta związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 to blisko  

4 mln 800 tys., w tym nieco ponad 1 mln 800 tys. to środki własne miasta,  

a blisko 3 mln to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.  

W ramach tych wydatków na wydatki bieżące tylko i wyłącznie z budżetu miasta 

przeznaczono kwotę 1.174.283,00 zł na kupienie rzeczy takich rzeczy, jak: 

1. Maseczka jednorazowa – 53000 sztuk. 

2. Maseczka wielokrotnego użytku – 16000 sztuk. 

3. Maseczka FFP2 – 3856 sztuk i maseczka FFP3 – 400 sztuk. 

4. Maseczka trójwarstwowa – 100 sztuk. 

5. Płyn dezynfekcyjny – 4730 litrów. 

6. Kombinezony ochronne – 390 sztuk. 

7. Fartuchy ochronne – 1200 sztuk. 

8. Okulary ochronne – 60 sztuk. 
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9. Termometry bezdotykowe – 4 sztuki. 

10. Rękawice jednorazowe – 1395 opakowań. 

11. Przyłbice i półprzyłbice – łącznie 1450 sztuk. 

12. Żel do dezynfekcji – łącznie 63 szt. 

13. Aerozol do dezynfekcji – 48 szt. 

14. Lampy UV + świetlówki – 30 szt. 

Ponadto kupiono: 

1) namiot pneumatyczny na potrzeby punktu poboru wymazów, 

2) samochód transportowy na potrzeby dostarczania zaopatrzenia dla jednostek 

organizacyjnych miasta, 

3) 3 dystrybutory publiczne zamontowane na terenie miasta, 

4) 6 zamgławiaczy dla jednostek organizacyjnych miasta, 

5) 4 ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów, 

6) 8 oczyszczaczy powietrza HEPA do dezynfekcji pomieszczeń obsługi klientów, 

7) 2 oczyszczacze powietrza UVC na potrzeby dezynfekcji powietrza  

w pomieszczeniach prac rady miasta, 

8) oczyszczacz plazmowy dla konińskiego hospicjum na potrzeby dezynfekcji 

pomieszczenia spotkań rodzinnych. 

Przekazano również Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie dotację 

celową w wysokości 100.000,00 zł na samochód do przewozu próbek oraz innego 

niezbędnego sprzętu medycznego do zwalczania COVID-19. 

Wydatki miasta na przeciwdziałanie COVID-19 obrazuje poniższa tabela. 

 

 

COVID-19 – wykonanie za 2020 rok 

Razem,  

z tego: 

finansowane 

środkami 

budżetu 

państwa  

finansowane 

środkami  

funduszu 

celowego 

 z wyłączeniem 

Funduszu 

Pracy 

finansowane 

środkami  

z Funduszu 

Pracy 

finansowane 

ze środków 

unijnych  

i EFTA 

finansowane 

środkami  

z  Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19  

z wyłączeniem 

Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych 

finansowane 

środkami  

z  Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych 

wydatki 

budżetowe 

finansowane 

ze źródeł  

innych niż 

wymienione  

w kolumnach 

od 3 do 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Wydatki bieżące,  

w tym: 4 343 536 244 959 0 5 100 1 888 748 798 135 0 1 406 594 

dotacje na zadania 

bieżące 129 811 
6 491 0 0 110 339 0 0 12 981 

zakup materiałów  

i usług 2 894 775 
125 932 0 0 905 492 680 341 0 1 183 010 

pozostałe wydatki 

bieżące 1 318 950 
112 536 0 5 100 872 917 117 794 0 210 603 

II. Wydatki 

majątkowe, w tym: 438 707 
0 0 0 0 0 22 755 415 952 

wydatki inwestycyjne 438 707 
0 0 0 0 0 22 755 415 952 

OGÓŁEM I i II 4 782 243 244 959 0 5 100 1 888 748 798 135 22 755 1 822 546 


