
1. Rejestr umów 

2. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Konina jako organu gminy 

3. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Konina jako Kierownika Urzędu 

4. Rejestr skarg i wniosków 

5. Rejestr spraw o wykroczenia 

6. Rejestr czynności wyjaśniających 

7. Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty karne 

8. Rejestr mandatów karnych wydanych strażnikom miejskim 

9. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem kredytowym 

10.Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem zaocznym 

11.Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem gotówkowym 

12. Rejestr doprowadzonych do Ośrodka Doraźnej Pomocy z Problemem 

Alkoholowym i Przemocą 

13. Rejestr – zatrudnienie w godzinach nadliczbowych 

14. Rejestr osób, które zgłosiły się do wykonywania prac publicznych 

15.Rejestr sprzętu wydanego do wykonywania prac publicznych 

16.Książka służby straży miejskiej 

17.Książka służby monitoringu 

18.Rejestr zgłoszeń straży miejskiej 

19.Rejestr zdarzeń zarejestrowanych przez obsługę monitoringu 

20.Rejestr wydanych bonów na posiłki profilaktyczne 

21.Ewidencja wydanych dokumentów służbowych (notatniki służbowe) 

22.Rejestr przedmiotów przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych 

23.Ewidencja wydanych abonamentów miesięcznych ogólnodostępnych 

w Strefie Płatnego Parkowania (Rejestr) 

24. Ewidencja wydanych abonamentów dla mieszkańców Strefy Płatnego 

Parkowania (Rejestr) 

25. Ewidencja wydanych bloczków Wezwań-Raportów - Strefa Płatnego 

Parkowania (Rejestr) 

26. Rejestr stosowania blokad 

27.Ewidencja pojazdów holowanych 

28.Rejestr Projektów Organizacji Ruchu 

29.Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w mieście Koninie 

30.Rejestr prowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

31.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

32.Rejestr szkół i placówek niepublicznych 

33. Rejestr wniosków o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela 

mianowanego 

34. Rejestr wydanych zaświadczeń 

35.Rejestr upoważnień Prezydenta 

36. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę 



37. Rejestr wniosków o pozwoleniu na rozbiórkę 

38.Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę 

39.Rejestr planów miejscowych 

40. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych 

41. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym 

42. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

43. Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

44.Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

45.Rejestr decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę 

46.Rejestr skierowań na badania lekarskie i badania okulistyczne 

47.Rejestr szkoleń nowo przyjętych pracowników (szkolenia wstępne) 

48.Rejestr umów dzierżaw nieruchomości w Koninie 

49. Rejestr opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

w Koninie 

50. Rejestr wydanych kart wędkarskich 

51. Rejestr sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb 

52. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów 

międzynarodowych 

53. Rejestr Instytucji Kultury 

54. Rejestr osób objętych rejestracją na potrzeby prowadzenia kwalifikacji 

wojskowej 

55. Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku 

obrony 

56. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 

57. Ewidencja klubów sportowych nie prowadzących działalności 

gospodarczej 

58. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych 

59. Rejestr wyborców 

60. Rejestr osób orzekanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 

61. Rejestr legitymacji osób niepełnosprawnych 

62.Rejestr wniosków i interpelacji radnych 

63.Rejestr projektów uchwał rady gminy 

64.Rejestr uchwał rady gminy 

65. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

66. Rejestr projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójności 

67. Ewidencja gruntów i budynków 

68.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

69.Rejestr cen i wartości nieruchomości 

70. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 



71. Rejestr zaświadczeń o nie/figurowaniu w rejestrach podatkowych 

72.Rejestr zaświadczeń wielkości gospodarstwa rolnego 

73.Rejestr przypisów i odpisów w podatku od nieruchomości osób prawnych 

74.Rejestr przypisów i odpisów w podatku od nieruchomości osób fizycznych 

75.Rejestr przypisów i odpisów w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 

76.Rejestr przypisów i odpisów w podatku od środków transportowych 

77.Rejestr przypisów i odpisów w podatku rolnym i leśnym osób prawnych 

78.Rejestr udzielonych zamówień publicznych 

79. Rejestr ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych 

80. Rejestr otrzymanych ofert 

81.Rejestr klauzul społecznych 

82.Rejestr wydanych opinii prawnych 

83.Rejestr umów najmu lokalu mieszkalnego  

84.Rejestr umów najmu socjalnego lokalu 

85. Rejestr umów tymczasowych pomieszczeń 

86. Rejestr wniosków i decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 

87.Rejestr wniosków i decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego 

88.Rejestr umów najmu lokalu zamiennego 

89.Rejestr decyzji o przyznaniu dopłaty do czynszu 


