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zakres działalności wczoraj i dziś… 



PGKiM w służbie mieszkańcom od 1952r.

Niektóre zadania realizowane przez Spółkę:

- taxi miejskie,

- rzeźnia, chlewnia,

- miejski hotel przy ul. Słowackiego, OW na Trębach,

- łaźnia,

- pralnia i szalety,

- opieka nad grobami,

- zakład remontowy,

- wysypisko odpadów komunalnych,

- zakład wodociągów i kanalizacji,

- zakład ciepłowniczy i gazyfikacji
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PGKiM – Zakład Usług Komunalnych, Kierownik Paweł Bielecki 

Wywóz odpadów komunalnych:

- na podstawie zawartej z Miastem umowy (in-house) odbieramy odpady od 
mieszkańców – rok 2019 ponad 27 200 ton,

- obsługujemy ponadto ponad 600 umów na wywóz odpadów z przedsiębiorcami

Oczyszczanie ulic, chodników i placów:

- drogi i ulice 1 447 286m kw.,

- chodniki 426 673m kw.,

- place i parkingi 117 089m kw.,

- przystanki komunikacyjne 245szt.,

- opróżnianie koszy ulicznych 700szt

- likwidacja nielegalnych wysypisk   



PGKiM – ZUK, warsztat naprawczy, Kierownik Paweł Bielecki 

- naprawa pojemników                              
i kontenerów na odpady,

- bieżące naprawy i przeglądy 
wszystkich maszyn i pojazdów, 

- realizacja drobnych usług                    
dla mieszkańców  



PGKiM – ZUK – Z-ca Kierownika Dariusz Urbański,       
zieleń miejska i mini zoo

- w ramach przetargu (zamówienie publiczne) 
prowadzimy pielęgnację zieleni na terenach 
zielonych na Starówce,

- w ramach umowy powierzenia z  Miastem 
Konin dbamy o 7 parków miejskich oraz 
prowadzimy mini zoo w Parku im. Fryderyka 
Chopina,

- likwidowanie skutków zdarzeń drogowych i 
utylizacja martwych zwierząt dzikich i 
domowych

- ratowanie zwierząt dzikich, które znajdą się na 
terenie miasta



PGKiM – Administracja Cmentarza Komunalnego, 
Kierownik Andrzej Pachulski

- w ramach umowy powierzenia Spółka 
administruje Cmentarzem Komunalnym             
w Koninie przy ulicy Staromorzysławskiej,

- w związku z malejącą ilością miejsc 
grzebalnych na cmentarzu skupiamy się na 
optymalnym zapewnieniu ciągłości pochówków,

- prowadzimy likwidację grobów porzuconych,

- rekomendujemy budowę kolumbariów oraz 
ściany urnowej ze względu na rosnące 
zainteresowanie spopieleniami



PGKiM – Zakład Zarządzania Nieruchomościami, 
Kierownik Kazimierz Fabiszak

63 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, w tym 
2373 lokali o powierzchni użytkowej ogółem 106 
927mkw,

Budynki Komunalne mieszkalne:
- I umowa: 72 budynki, w tym lokali 764            

o powierzchni użytkowej ogółem 29 926mkw

- II umowa: 26 budynków, w tym lokali 80           
o powierzchni użytkowej 3 327mkw,

Budynki Komunalne użytkowe:
- 13 budynków, w tym lokali 37 o powierzchni 

użytkowej ogółem 4 610mkw,



PGKiM – Targowiska Miejskie, Kierownik Henryk Haśkiewicz

Targowisko przy ul. 11 Listopada 7a:

- 284 pawilony i 21 straganów

„Zieleniak” przy ulicy Chopina:

- 14 straganów

Wybrane obowiązki zarządcy:

- zawieranie w imieniu Miasta Konina umów oraz 
pobieranie opłat i prowadzenie windykacji,

- utrzymywanie porządku i ochrony terenu targowisk,

- rozliczanie mediów oraz prowadzenie remontów na 
mieniu miasta.    



PGKiM – Dział Rozliczeń, Gospodarki Nieruchomościami   
i Analiz, Kierownik Katarzyna Zastawa

Sekcja rozliczeniowa:

- prowadzenie księgowości zarządzanych przez Spółkę 
Wspólnot Mieszkaniowych,

- rozliczanie kosztów mediów i funduszu remontowego,

- ścisła współpraca z Wydziałem Spraw Lokalowych, 

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych                
i planów gospodarczych wspólnot na zebrania

Sekcja czynszowa:

- prowadzenie rozrachunków z najemcami lokali        
gminnych mieszkalnych i użytkowych,

- terminowe ściąganie należności od najemców,

- windykacja należności, kierowanie spraw do sądu,

- prowadzenie okresowych i corocznych inwentaryzacji 



PGKiM jest członkiem Klastra Energii „Zielona Energia Konin”

- Jako członkowie klastra poszukujemy w oparciu       
o zwiększony potencjał zakupowy dofinansowania 
do zakupu maszyn z napędem elektrycznym, 
biogazowym lub wodorowym,

- Analizujemy możliwości i potrzeby inwestycji          
w budowę farmy fotowoltaicznej na terenie bazy 
PGKiM



PGKiM – podnosimy jakość za rozsądną cenę  

Jak donoszą media ogólnopolskie Krotoszyn zrezygnował z części 
koszy ulicznych po tym jak firma prywatna zajmująca się 
oczyszczeniem miasta podniosła ceny:

- z dotychczasowych 2,4 na 10zl za pojedyncze oczyszczenie 
kosza

Cena w Koninie:

- obsługujemy 707 koszy (średnio każdego dnia 500) za kwotę 
brutto 154 224zl/rok (0,845zł/kosz)

Kalkulacja po cenie 10zl:

500szt x 10zl x 365dni = 1 825 0000
Poznań 2019r.
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nasza działalność podlega weryfikacji…



Wyniki audytu rekompensaty za 2018 r. (w ujęciu ex-post)

dla PGKiM Sp. z o.o.

za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

Konin, 09 listopada 2019 r.



Zasady obliczania rekompensaty

Umowy powierzenia UOIG określają wzór obliczania rekompensaty jako:
(+) Poniesione koszty:
- z działalności operacyjnej
- pozostałe operacyjne
- finansowe
(-) Uzyskane przychody:
- z działalności operacyjnej
- pozostałe operacyjne
- finansowe
(+) Rozsądny Zysk
(+) Podatek dochodowy

Rozsądny Zysk rozumiany jest jako: „maksymalny poziom zysku, jaki może być przyznany
Wykonawcy z tytułu wykonywania Usług publicznych, stanowiący iloczyn przychodów netto ze
sprzedaży w każdym roku okresu świadczenia tych usług oraz stopy zwrotu ze sprzedaży w ujęciu
netto”
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plany inwestycyjne oraz rozwojowe…



PGKiM – plany inwestycyjne – zamiatarka chodnikowa

Przegubowe urządzenie MC 80 łączy w sobie 
kompaktowe wymiary zamiatarek chodnikowych i 
zaawansowane technologie stosowane w dużych 
zamiatarkach komunalnych. Maszynę wyposażono w 
800 litrowy zbiornik zanieczyszczeń ze stali 
nierdzewnej z systemem recyrkulacji wody. Blokadom 
i uszkodzeniom skutecznie zapobiega prosty kanał 
ssawny, wyposażony w głowicę ssącą ukrytą w 
obrysie kół. System szybkiego montażu umożliwia 
błyskawiczną wymianę akcesoriów. Największa w tej 
klasie, w pełni przeszklona kabina zapewnia 
maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo 
użytkowania maszyny, nawet w zatłoczonych centrach 
miast.

Koszt około 350tys.  



PGKiM – plany inwestycyjne – śmieciarka

Zalety

• Wyszukana, nowoczesna i niezawodna technika

• Siłowniki prasy ugniatającej umieszczone na 
zewnątrz odwłoka

• Wykorzystanie materiałów o wysokiej 
wytrzymałości i odporności na ścieranie, 
wytrzymała prasa ugniatająca łatwa w konserwacji

• Zoptymalizowane wymiary zabudowy 
zapewniające max. pojemność w stosunku do 
standardowych rozmiarów podwozi

• Szeroki zakres zastosowania – odbiór różnego 
rodzaju frakcji odpadów

• Krótki zwis zapewniający dużą zwrotność i 
wyważony rozkład ciężaru

• Koszt około 900tys.



PGKiM – plany inwestycyjne – podnośnik koszowy

Niezbędny do pracy w dziale zieleni oraz wieszaniu 
flag i ozdób świątecznych:

• lekki, zwrotny i mobilny,

• ekonomiczny,

• dopuszczony do pracy przez Urząd Dozoru 
Technicznego

• koszt 120tys zl.



PGKiM – plany inwestycyjne – termomodernizacja 
budynku administracyjnego

Zadanie sfinansowane ze środków unijnych                  
z Programu Jessica 2 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Koszt około 1mln zl.



PGKiM – plany inwestycyjne – zakup sprzętu 
komputerowego

Zadanie finansowane ze środków własnych        
w ramach zakupów comiesięcznych –
planowany koszt około 60tys



PGKiM – plany inwestycyjne – ścieżka edukacyjna             
w parku im. Fryderyka Chopina

- Jako współpraca Spółki PGKiM z Miastem Konin

- Zadanie dofinansowane ze środków unijnych 
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 w wysokości 85%

- Wartość zadania 250 tys,

- Poza elementami ścieżki edukacyjnej, remont w 
budynku miejskim na potrzeby salki edukacyjnej 
oraz zakup zestawu eventowego.
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dziękuję za uwagę 
przygotował Michał Zawadzki 


