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Szanowni Państwo,
raport o stanie miasta Konina po raz pierwszy przygotowany jest w oparciu o konkretny
przepis prawa, a mianowicie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Vacatio legis przepisu
przesądziło, że ma on zastosowanie od kadencji samorządu 2018 – 2023. Z tego powodu
przyszło mi przedstawić stan, na który bezpośredni wpływ miał mój poprzednik, ponieważ ja
urząd prezydenta Konina objąłem 21 listopada 2018 roku.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie
działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego.
Wszystkie te kwestie ujęto w raporcie w taki sposób, aby był on swoistym drogowskazem dla
każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat naszego samorządu. 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, np. akcje „Zdrowie to podstawa”.
Raport, moim zdaniem, powinien być przewodnikiem po działaniach konińskiego samorządu.
Zaś jego uzupełnieniem, bez wątpienia, są liczne dokumenty w postaci sprawozdań, raportów,
informacji czy statystyk, z którymi każdy mieszkaniec Konina może zapoznać się obserwując
pracę prezydenta miasta, rady miasta oraz urzędu miejskiego i miejskich jednostek
organizacyjnych. Aby ułatwić Państwu dotarcie do niektórych z tych dokumentów w raporcie
znalazł się ich wykaz.

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 (z osiedlem Armii Krajowej i osiedlem Józefa Bema), Przydziałki (z osiedlami:
Romana Dmowskiego, Władysława Sikorskiego, Jana Zemełki czy Przydziałkami), Starówkę,
Osadę, Nowy Dwór, Chorzeń, Czarków (osiedla: I, II, III i IV im. Legionów oraz Zatorze),
Glinkę (osiedle Glinka, osiedle V, Kurów), Morzysław, Grójec, Laskówiec, Niesłusz,
Międzylesie, Maliniec, Gosławice, Mieczysławów (osiedla: Beniów i Janów), Pątnów i Łężyn
z osiedlem Cukrownia Gosławice.
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 2018 roku
prezydent zdecydował o wystąpieniu ze Związku Powiatów Polskich, którego działalność
ukierunkowana była głównie na wspieranie powiatów i powielała się z działalnością Związku
Miast Polskich.
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
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Hiszpanii), Sundsvall (Królestwo Szwecji), Ungheni (Republika Mołdowy), Valašské
Meziříčí (Republika Czeska), Wakefield (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej).
Umowę z czeskim Valašské Meziříčí podpisano właśnie w 2018 roku.
Współpraca z miastami partnerskimi Konina owocuje organizowanym od 12 lat Festiwalem
Kultur Miast Partnerskich. Każdego roku zespoły folklorystyczne odwiedzają nasze miasto,
aby podzielić się z koninianami kulturą państwa, z którego pochodzą. W ubiegłym roku
w festiwalu udział wzięło 9 zespołów z 8 miast partnerskich. Konin gościł łącznie 170 osób –
członków zespołów i rzemieślników. Goście z zagranicy odwiedzają nas również przy okazji
Dni Konina. W minionym roku miasto pozyskało od organizacji Polsko – Niemiecka
Współpraca Młodzieży dotację w wysokości 7.692,00 zł na organizację Święta Młodości.
Dzięki temu w Koninie młodzież z Herne oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, pod
okiem instruktorów z Młodzieżowego Domu Kultury, pracowała zarówno teatralnie, jak
i wokalnie, dyskutowała o stereotypach i powszechnych wyobrażeniach siebie nawzajem.
Miała też czas na zwiedzanie naszego miasta i wycieczkę do Gołuchowa. Po tygodniu
wspólnej przygody, podczas Finału Święta Młodości, na scenie MDK-u wystąpiły polskoniemieckie grupy, które zaprezentowały etiudy dotyczące możliwości porozumienia,
np. w sytuacji, gdy społeczności mówią różnymi językami. Wszystkie prezentacje pokazały,
że tak naprawdę dla ludzi nie ma barier językowych i dowiodły, że wszyscy jesteśmy jedną
wielką rodziną.
Warto również przypomnieć, 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 2018 w demografii Konina to spadek liczby mieszkańców o 991 osób. W ostatnim dniu
2018 roku zameldowane na pobyt stały w Koninie były 71082 osoby, a 31 grudnia 2017 roku
72073 osoby.
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Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące pobytu stałego koninian na dzień 31 grudnia
2018 roku z podziałem na wiek i płeć.
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

960

873

1833

3

294

300

594

4-5

619

573

1192

6

305

288

593

7

360

293

653

8-12

1675

1616

3291

13-15

868

785

1653

16-17

563

550

1113

18

312

303

615

19-65

21852

0

21852

19-60

0

20210

20210

> 65

5530

0

5530

> 60

0

11953

11953

ogółem

33338

37744

71082

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 1864 urodzenia, w tym 128, które
miały miejsce za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.
W 2018 roku na świat przyszło 1054 chłopców i 810 dziewczynek. Imiona najczęściej
nadawane dzieciom w 2018 roku to: Franciszek, Wojciech, Jakub, Lena, Zofia i Hanna.
W Koninie zarejestrowano 1604 zgony; 16 z nich miało miejsce za granicą. Jest to najwyższa
od 1945 roku w Koninie liczba zgonów. USC w Koninie zarejestrował 401 małżeństw, w tym
36, które odbyły się za granicą. Urząd wydał też 60 decyzji o zmianie imion i nazwisk,
48 zaświadczeń o stanie cywilnym i 23 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą. W 2018 roku najstarszy mieszkaniec Konina miał 103 lata; było
również czworo stulatków, jedna osoba w wieku 101 lat oraz dwie osoby mające po 102 lata.
W 2018 roku, według oficjalnych statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, 2225
koninian było bez pracy. Struktura bezrobocia w mieście, ujęta w dwóch tabelach poniżej
oraz jego analiza to dane źródłowe PUP w Koninie. W tym miejscu należy przypomnieć, że
miasto nie ma jednostki organizacyjnej, która odpowiada za zadania związane
z

przeciwdziałaniem

bezrobociu.

Od

2005

roku,

na

podstawie

porozumienia
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z powiatem konińskim, samorząd Konina współfinansuje działalność Powiatowego Urzędu
Pracy w Koninie. Miasto przekazało w 2018 roku powiatowi dotację celową w wysokości
1.330.000,00 zł; dotacja została rozliczona na kwotę 1.323.527,71 zł.
Wyszczególnienie

31 XII 2018

Liczba bezrobotnych ogółem

2225

Liczba bezrobotnych kobiet

1274

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

267

Bezrobotni absolwenci

-

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

51
6,2%

stażu pracy

czasu
pozostawania bez
pracy

Bezrobotni według

wykształcenia

wieku

Stopa bezrobocia

LICZBA
BEZROBOTNYCH
OGÓŁEM

2 225

15-17

0

18-24

184

25-34

661

35-44

576

45-54

476

55-59

231

60 i więcej

97

wyższe

359

policealne i śr zaw.

513

LO

229

zawodowe

535

gimnazjalne i poniżej

589

do 1 m-ca

230

1-3

489

3-6

296

6-12

366

12-24

337

pow. 24

507

do 1 roku

427

1-5 lat

617

5-10 lat

400

10-20 lat

381

20-30 lat

176

30 lat i więcej

62

bez stażu

162

LICZBA
BEZROBOTNYCH
KOBIET

1 274

LICZBA BEZROBOTNYCH Z
PRAWEM DO ZASIŁKU
Ogółem

Kobiety

267

173

DO 25
ROKU
ŻYCIA

DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNI

POWYŻEJ
50 ROKU
ŻYCIA

184

1 301

549

Analizując stan bezrobocia w Koninie w 2018 roku można wysnuć następujące wnioski:
 wysoki jest udział wśród ogółu bezrobotnych osób o kwalifikacjach na poziomie
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej, bo aż 50,5%,
 osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy to 58,5% ogółu bezrobotnych,
7

 duża jest skala bezrobocia wśród ludzi w wieku 25-44 lata – 55,6 %,
 kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 57,3%,
 niska jest liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych – to 12,0% ogółu
bezrobotnych,
 znaczna jest liczba osób bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 lat – 27,7 %.
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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 2018 roku rada – organ stanowiący – podjęła 201 uchwał, 49 spośród nich to akty
prawa miejscowego. Uchwały rady miasta dotyczyły głównie spraw związanych
z gospodarowaniem mieniem miasta i jego budżetem. Informacja z wykonania uchwał
znajdzie się w dalszej części raportu, gdzie będzie mowa o realizowaniu przez prezydenta
poszczególnych zadań miasta. Radni w 2018 roku złożyli 178 wniosków, interpelacji
i 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 (Zarządzenie Nr 9 Prezydenta Miasta Konina z 5 lipca 2018
roku ze zmianami). W urzędzie na dzień 31 grudnia 2018 roku było zatrudnionych 385 osób,
które w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach podejmują działania i
realizują sprawy związane z zadaniami miasta Konina. Wiele z nich będzie zaprezentowanych
w dalszej części raportu, natomiast w tej części znajdą się ogólne informacje o urzędzie, ale
równie ważne dla jego funkcjonowania.
Do Urzędu Miejskiego w Koninie w 2018 roku wpłynęło: blisko 50 tys. pism, łącznie 5 skarg
i wniosków w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz 5 petycji. Wpłynęło
również 137 wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a ponad 500
informacji udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej i ponad 1200 na stronie
internetowej miasta www.konin.pl. Prezydent zawarł 1309 umów, wydał 166 zarządzeń jako
organ gminy i 21 jako kierownik urzędu, udzielił 728 pełnomocnictw pracownikom urzędu
i jednostek organizacyjnych miasta do działania w jego imieniu, a także objął honorowym
patronatem 102 wydarzenia organizowane na terenie miasta.
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Pracownicy urzędu wydali 54062 decyzje administracyjne, 1099 postanowień i 5986
zaświadczeń.
W 2018 roku instytucje do tego uprawnione przeprowadziły w urzędzie 10 kontroli. I tak:
1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu – kontrola umarzania zaległości
podatkowych przez organy wykonawcze gmin w latach 2014 – 2017.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – kontrola w zakresie realizacji
zadań

określonych

w

programach

ochrony

powietrza

i

planach

działań

krótkoterminowych.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
kontrolował projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na
energooszczędne”.
4. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie dwukrotnie kontrolowało
projekt pn. ”Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.
5. Wojewoda Wielkopolski – kontrola modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
zintegrowany system informacji o nieruchomościach, bieżąca cyfryzacja dokumentów
przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
6. Wojewoda Wielkopolski – kontrola w zakresie zgromadzeń publicznych.
7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu skontrolował
plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014 – 2020.
8. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontrolował projekt pn.”Zakładam
firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność na terenie K OSI”.
9. Wojewoda Wielkopolski – kontrola zgodności realizacji zadań wykonywanych przez
Straż Miejską w Koninie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie, w jakim
Wojewoda Wielkopolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
sprawuje nadzór nad strażami gminnymi.
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne dokonywane były przez 13 komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Koninie i odbywały się zgodnie z planami kontroli wewnętrznych
i zewnętrznych na 2018 rok. Łącznie zaplanowano 358 kontroli (10 kontroli wewnętrznych
i 348 kontroli zewnętrznych przez: Wydział Kontroli (67), Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego (11), Wydział Ochrony Środowiska (6), Centrum Organizacji
Pozarządowych (12), Wydział Komunikacji (89), Wydział Spraw Lokalowych (16), Wydział
Podatków i Opłat (6), Wydział Gospodarki Komunalnej (62), Archiwistę – koordynatora
czynności kancelaryjnych (9), Administratora Bezpieczeństwa Informacji (1), Wydział Spraw
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Społecznych (69), Wydział Kultury (2) oraz Wydział Sportu i Turystyki (8). Łącznie
przeprowadzono 403 kontrole, w tym 9 kontroli wewnętrznych i 394 kontrole zewnętrzne
z czego 54 kontrole ponad plan.
W 2018 roku Wydział Prawny i Zamówień Publicznych przeprowadził kilkadziesiąt
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy – Prawo zamówień
publicznych, kilkanaście z nich zakończono skutecznie zawarciem umowy, co obrazuje tabela
poniżej.
Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w 2018 r.
przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)
Wartość
zamówienia
szacunkowa
(w zł netto)
266 547,35
919 851,04
2 539 574,00
159 664,27

107 090,82

325 203,25
493 847,25
185 208,00

78 396,57

1 522 017,67
507 333,33

129 410,57
294 320,00

2 145 833,33

958 796,37
241 052,71

10 874 146,53

Nazwa zadania

Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana
Batorego w Koninie (WP.271.3.2018)
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II i III
(WP.271.4.2018)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 zł (WP.271.5.2018)

Wartość
zawartej
umowy
(w zł brutto)
376 117,67
845 591,15
1 943 430,50

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych:
„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”; „Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem
odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)” (WP.271.6.2018) - umowa zawarta
tylko na II zadanie
Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: Miejsce spotkań
mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO) i Nadwarciańska strefa edukacji
przyrodniczej (KBO) (WP.271.9.2018) - umowa zawarta tylko na I zadanie.
Postępowanie realizowane w częściach - łączna wartość wszystkich części to 491 341,37 zł
Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych miasta Konina - Konin Międzylesie na rok 2019 (WP.271.11.2018)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (WP.271.12.2018)

111 771,59

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 12.600.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (WP.271.13.2018)

138 406,97

42 063,54

400 000,00
734 051,70

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: Nadwarciańska strefa 114 077,27
edukacji przyrodniczej (KBO) (WP.271.15.2018). Postępowanie realizowane w częściach łączna wartość wszystkich części to 491 341,37 zł
Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I, Rejon II, 1 192 688,47
Rejon III (WP.271.16.2018)
Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania
592 903,05
TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie
elektronicznych usług publicznych” (WP.042.2.2018)
Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie - pilotaż 107 502,00
(WP.042.3.2018)
Dostawa i montaż fabrycznie nowych 8 wiat przystankowych oraz 8 stojaków
160 392,00
sześciostanowiskowych na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach
komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina (WP.042.5.2018) - umowa zawarta tylko na
część I
Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja danych do rejestrów
1 697 400,00
mpzp, zieleni miejskiej i innych” w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście
Konin- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług
publicznych (WP.042.8.2018)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Konina (WP.042.9.2018).
1 002 591,81
Postępowanie realizowane w częściach - łączna wartość wszystkich części to 1 568 552,02 zł
Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak
Piastowski (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17) - zagospodarowanie otoczenia
Konińskiego Słupa Drogowego (WP.042.10.2018)

494 460,00

9 953 447,72
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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 ze środków budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych
z funduszy europejskich. Łączna kwota środków publicznych wydanych w tym trybie to
6.475.403,14 zł netto.
W Urzędzie Miejskim w Koninie obowiązuje system zarządzania jakością zgodnie
z wymogami normy ISO 9001:2018 oraz 9001:2015. Raz w roku kierownictwo urzędu
dokonuje przeglądu systemu. Ważnymi danymi wejściowymi do przeglądu systemu
zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koninie są wyniki auditów wewnętrznych ISO, których
w 2018 roku było 36.
W ubiegłym roku doskonalono w urzędzie system zarządzania jakością w oparciu o normę
ISO 9001:2015 i ustanowioną zgodnie z tą normą Księgę Jakości Urzędu Miejskiego
w Koninie. Kontynuowano wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w oparciu o normę ISO 27001. Ważną rolę w procesie zarządzania urzędem spełniały
realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego, czynności sprawdzające i doradcze
dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej; w 2018 roku było ich 10. Przekazywane
prezydentowi sprawozdania z realizacji zadań zapewniających, a tych było 9, były ważnymi
działaniami służącymi doskonaleniu pracy urzędu.
Doskonalono również elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów i spraw.
W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zainstalowano terminal płatniczy, a także kolejne
formularze, aplikacje i portale umożliwiające załatwianie spraw drogą elektroniczną.
Najważniejsze z nich dotyczą:
1. Deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
3. Udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków poprzez aplikację i.EGiB.
4. Udostępniania możliwości zgłaszania prac geodezyjnych geodetom oraz udostępnienie
danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą środków
komunikacji elektronicznej poprzez aplikację i.KERG.
5. Udostępniania danych o zobowiązaniach podatkowych podmiotom oraz umożliwienie
zapłaty poprzez Koniński Portal Podatkowy.
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Prezydent realizuje zadania miasta również przy pomocy jednostek organizacyjnych czy
spółek. Jednostki organizacyjne miasta, a jest ich 55, to głównie placówki oświaty
i wychowania oraz pomocy społecznej. Miejskich spółek na koniec 2018 roku było 9 z tym,
że rok 2018 przyniósł zmiany w tym zakresie, bowiem w trakcie roku powstała spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Miejski
Zakład Komunikacji w Koninie. Natomiast w grudniu 2018 roku prezydent zdecydował
o likwidacji Geotermii Konin poprzez włączenie jej do innej spółki – Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin. Proces ten zakończy się prawdopodobnie
w tym roku.
Na miasto należy spojrzeć również jak na pracodawcę, który spełniając określone wymogi
prawne i społeczne zatrudnia pracowników. W 9 miejskich spółkach przeciętne zatrudnienie
za 2018 rok wynosiło 1049 etatów. W 44 jednostkach oświaty i wychowania było to 1666,4
etatów nauczycielskich i 739,17 etatów administracyjno-obsługowych zgodnie z systemem
informacji oświatowej (SIO), czyli według stanu na dzień 30 września 2018 roku.
W pozostałych jednostkach organizacyjnych były to 643,2 etaty, a w Urzędzie Miejskim
w Koninie – 381,125 etatów.
W roku 2018 w Urzędzie Miejskim w Koninie możliwe było również zdobycie
doświadczenia zawodowego w ramach stażu lub praktyki; 27 osób odbyło staż zawodowy,
a na praktykach szkolnych i studenckich były 52 osoby.
Przez cały rok w mieście działała również, powołana 10 lat temu, Młodzieżowa Rada Miasta
Konina,

która

jest

reprezentacją

młodzieży

uczniów

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych miasta Konina oraz konińskich placówek oświatowych, w których
funkcjonuje samorząd uczniowski. Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz
upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie mogą czynnie uczestniczyć
w życiu miasta. W skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina V kadencji 2017-2019
wchodziło 17 radnych na 20 okręgów wyborczych. Jej przewodniczącym w 2018 roku był
Piotr Czerniejewski, wiceprzewodniczącymi Daria Pacholska i Weronika Andrzejczak,
a sekretarzem Karolina Karwecka. Koordynatorem do współpracy radnych Konina
z Młodzieżową Radą Miasta był Witold Nowak. Od grudnia 2018 roku role tę pełni Emilia
Wasielewska. W 2018 roku realizowane były, m.in.:
 Projekt M-Lab, który ma na celu stworzenie miejsca dla młodzieży, w którym młodzi
ludzie mogą spotkać się ze znajomymi, spędzić miło czas, ale również przyjść ze swoim
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pomysłem, rozwinąć go i nauczyć się myśleć kreatywnie. Projekt jest realizowany od
stycznia 2018 w postaci wielu spotkań, akcji i badań;
 Konkurs Piosenki Bitwa na Szkoły 2018, w którym udział wzięli uczniowie konińskich
oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych – po jednym reprezentancie
z każdej szkoły;
 Porozumienie Młodzieżowych Rad Wielkopolski – porozumienie 9 rad w celu współpracy
na rzecz powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz
stworzenia możliwości wymiany doświadczeń i pomysłów między radami;
 Głos Młodzieży w codziennych działaniach rządu i samorządu - debata zorganizowana
w Poznaniu przy współpracy z innymi młodzieżowymi radami;
 Młodzież w Koninie – cykl spotkań przeprowadzonych w konińskich szkołach
z uczniami oraz w ratuszu z władzami miasta i mieszkańcami. Spotkania były poświęcone
problemowi stałego wyjazdu młodzieży z miasta oraz możliwościom jego rozwiązania.
Ich efektem jest Raport o Młodzieży w Koninie;
 Koncert Na Dobry Początek, zorganizowany przy współpracy z Wydziałem Kultury na
Bulwarze Nadwarciańskim, podczas którego wystąpili młodzi artyści z Konina i okolic;
 zbiórka słodyczy dla dzieci z domów dziecka - przez cały grudzień w konińskich szkołach
zbierano słodycze i zabawki dla Rodzinnego Domu Dziecka PROM oraz dla Sekcji
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR w Koninie.
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Finanse i mienie miasta
Budżet Konina na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr 649 Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok.
Szczegóły realizacji w 2018 roku budżetu zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 2018 rok. Dlatego też w raporcie o dochodach i wydatkach w 2018 roku znajdzie się
niezbędne minimum ogólnych informacji.
Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2018 roku wyniósł odpowiednio:
1) dochody ogółem 529.413.185,35 zł, w tym dochody gminy 377.080.006,61 zł i dochody
powiatu 152.333.178,74 zł,
2) wydatki ogółem 562.458.669,35 zł, w tym wydatki gminy 381.942.151,41 i wydatki
powiatu 180.516.517,94 zł.
Dochody budżetu miasta za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 513.228.883,99 zł,
tj. w 96,94 % do planowanych 529.413.185,35zł. Dochody gminy zrealizowano na kwotę
360.444.420,68 zł, a dochody powiatu – 152.784.463,31 zł. Natomiast wydatki budżetu
miasta zostały zrealizowane w wysokości 540.047.046,58 zł, tj. 96,02 % planu wynoszącego
562.458.669,35 zł. Na zadania gminy wydano 362.849.685,11 zł, a na zadania powiatu
177.197.361,47 zł.
Poniższa tabela to zestawienie wysokości dochodów i wydatków w 2018 roku, tak
planowanych jak i wykonanych, według działów klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
Dział

1
010

Plan dochodów
na 2018 rok

WYDATKI

Wykonanie
dochodów
za 2018 rok

2
97 975,90

3
98 722,67

0,00

0,00

46 066 947,32

39 234 363,89

0,00

575,02

24 083 779,74

18 739 040,99

1 858 234,00
2 130 718,60

% wskaźnik
(3:2)

Plan wydatków
na 2018 rok

Wykonanie
wydatków
za 2018 rok

4

5

6

100,76

% wskaźnik
(6:5)

7

103 575,90

101 443,08

97,94

103 500,00

103 500,00

100,00

106 206 794,92

96 800 578,02

91,14

4 504 994,00

4 504 152,03

99,98

77,81

19 986 056,33

18 766 452,98

93,90

1 858 069,98

99,99

2 116 515,00

2 019 521,02

95,42

2 109 150,26

98,99

40 473 220,63

39 122 594,02

96,66

Rolnictwo
i łowiectwo

500
Handel

600

85,17

Transport
i łączność

630
Turystyka

700
Gospodarka
mieszkaniowa

710
Działalność
usługowa

750
Administracja
publiczna

15

751

659 555,00

629 474,69

95,44

659 555,00

629 474,69

95,44

100 350,00

100 350,00

100,00

100 350,00

100 350,00

100,00

13 836 874,60

13 770 713,81

99,52

14 829 863,50

14 681 275,93

99,00

187 812,00

185 066,51

98,54

190 199,50

187 454,01

98,56

175 263 526,00 179 001 913,76

102,13

3 500 000,00

2 870 923,94

82,03

3 096 679,02

4 600,00

0,15

181 029 931,73 179 340 472,64

99,07

Urzędy*

752
Obrona
narodowa

754
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona ppoż

755
Wymiar
sprawiedliwości

756
Dochody**

757
Obsługa długu
publicznego

758

133 705 461,49 132 937 418,44

99,43

Różne
rozliczenia

14 917 704,66

14 380 792,33

96,40

150 000,00

32 147,83

21,43

1 981 682,00

1 965 715,52

99,19

18 641 240,60

18 460 134,25

99,03

36 060 099,60

35 557 261,72

98,61

3 310 053,94

2 949 254,25

89,10

5 790 521,17

5 314 620,59

91,78

1 186 967,00

1 022 495,24

86,14

15 060 885,00

14 886 601,49

98,84

68 892 465,00

67 867 310,35

98,51

75 248 341,17

73 859 605,19

98,15

20 125 938,50

15 978 188,07

79,39

26 468 533,07

24 368 677,93

92,07

130 000,00

110 331,30

84,87

9 716 040,81

9 659 862,03

99,42

4 067 581,00

3 763 370,35

92,52

15 231 331,00

15 201 909,75

99,81

RAZEM 529 413 185,35 513 228 883,99

96,94

562 458 669,35 540 047 046,58

96,02

801
Oświata
i wychowanie

851
Ochrona
zdrowia

852
Pomoc
społeczna

853
Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej

854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza

855
Rodzina

900
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

921
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego

926
Kultura fizyczna

*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 2018 rok wg źródeł powstawania

Wpływy jednostek organizacyjnych
4%

Dochody z majątku
9%
Podatki i opłaty
39%

Wpływy związane z ochroną
środowiska
1%
Dotacje celowe
21%

Pozostałe wpływy
2%
Subwencja ogólna
24%

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za 2018 rok według ważniejszych
działów klasyfikacji budżetowej

Kultura fizyczna

Rodzina
14%

Pozostałe
1%

Transport i łączność
18%

3%
Pozostałe zadania z zakresu
polityki społecznej
1%

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
4%
Edukacyjna opieka
wychowawcza

Godpodarka
mieszkaniowa
3%

3%
Pomoc społeczna
7%
Administracja publiczna
7%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
2%

Oświata i wychowanie
33%

Turystyka
1%

Bezpieczeństwo publiczna
i ochrona ppoż
3%
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Ponieważ głównym źródłem dochodów miasta są podatki i opłaty, z powodu zaległości lub
niskiego wykonania wpływów, należy zwrócić uwagę na podatek od nieruchomości i opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości
65.870.865,76 zł, co stanowi 95,58 % planu – 68.920.000,00 zł. Zaległości na dzień
31 grudnia 2018 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.872.071,76 zł. Zaległość
w wysokości 1.965.892,32 zł, stanowiąca 50,77 % zaległości ogólnej, generowana jest przez
13 podatników, w stosunku do których działania egzekucyjne przynoszą znikomy lub wręcz
żaden skutek. W 2018 roku wystawiono 3404 upomnienia na łączną kwotę 3.774.187,07 zł
oraz 1607 tytułów wykonawczych na kwotę 1.566.406,20 zł. Złożono także do sądu
10 wniosków o wpis do księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki przymusowej w kwocie
172.775,84 zł.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 zostały
zrealizowane w wysokości 9.171.444,19 zł, co stanowi 71,65 % planu – 12.800.000,00 zł.
Należy jednak podkreślić, że wpływy te stanowiły 96,63 % ustalonych należności, a te
ustalono na 9.491.264,42 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły
351.622,98 zł i były niższe o 74.174,42 zł w stosunku do roku ubiegłego. W 2018 roku
wystawiono 2658 upomnień na łączną kwotę 450.244,09 zł i 444 tytuły wykonawcze na
kwotę 151.577,90 zł.
Z uwagi na zainteresowanie społeczne należy wspomnieć o opłacie od posiadania psów
i grzywnach z tytułu mandatów karnych. Wpływy z opłaty wyniosły 41.621,00 zł, co stanowi
83,24 % planu ustalonego na 50.000,00 zł. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły
490,00 zł. W trakcie roku podjęto 286 działań w celu wyjaśnienia istnienia obowiązku
podatkowego. W 2018 roku nie podlegało opłacie od posiadania psów: 58 psów ze względu
na zaczipowanie, 131 psów ze względu na stopień niepełnosprawności posiadacza psa,
275 psów ze względu na fakt posiadania psa przez osobę, która ukończyła 65. rok życia
i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, 68 psów ze względu na posiadanie przez
płatników podatku rolnego oraz 60 psów, które zostały adoptowane ze schroniska. Natomiast
od 730 psów właściciele wnieśli opłatę w niższej stawce 30,00 zł z uwagi na zaczipowanie
ich w latach ubiegłych.
Dochody z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatów karnych wyniosły 134.121,59 zł, co
stanowi 67,06 % planu. W 2018 roku wystawiono 1502 mandaty karne na łączną kwotę
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160.300,00 zł. Natomiast zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 152.074,61 zł.
W 2018 roku wystawiono 809 upomnień na łączną kwotę 89.260,00 zł oraz 575 tytułów
wykonawczych na kwotę 65.381,20 zł.
Finanse miasta to również jego zobowiązania, w tym obligacje, o emisji których
zdecydowano we wrześniu 2018 roku. Zestawienie zobowiązań finansowych Konina obrazuje
tabela poniżej.
Zestawienie zobowiązań finansowych miasta Konina na dzień 31.12.2018 r.
Nr

Bank

Wartość

Kwota do spłaty

Rodzaj

Data umowy

Termin
zapadalności

Rodzaj
zabezpieczenia

1 Powszechna Kasa 34 000 000,00

kredyt
długoterminowy

12.09.2011

31.12.2021

weksel "in blanco"

11 356 000,00

2

kredyt
długoterminowy

29.08.2012

31.12.2022

weksel "in blanco"

24 756 000,00

Oszczędności
Bank Polski S.A.
w Poznaniu
Powszechna Kasa 42 000 000,00
Oszczędności
Bank Polski S.A.
w Poznaniu

3

BGK Oddział
w Poznaniu

16 450 000,00

kredyt
długoterminowy

10.07.2013

31.12.2021

weksel "in blanco"

8 546 000,00

4

ING BŚ S.A.
w Koninie
ING BŚ S.A.
w Koninie

14 400 000,00

kredyt
długoterminowy
kredyt
długoterminowy

23.09.2014

31.12.2025

weksel "in blanco"

10 080 000,00

12.08.2015

31.12.2026

weksel "in blanco"

13 500 000,00

6

BPS S.A.
w Warszawie

15 000 000,00

kredyt
długoterminowy

21.06.2016

31.12.2026

weksel "in blanco"

15 000 000,00

7

BPS S.A.
w Warszawie

13 500 000,00

kredyt
długoterminowy

30.05.2017

31.12.2026

weksel "in blanco"

13 350 000,00

8

BGK Oddział
w Poznaniu
BPS S.A.
w Warszawie

15 000 000,00

kredyt
długoterminowy
9 466 000,00
kredyt
krótkoterminowy

13.08.2018

31.12.2026

weksel "in blanco"

15 000 000,00

18.12.2018

31.12.2019

weksel "in blanco"

9 466 000,00

5

9

15 000 000,00

Razem kredyty

121 054 000,00

10

NFOŚiGW
w Warszawie

2 822 000,00

pożyczka

27.08.2012

20.12.2026

weksel "in blanco"

1 771 300,00

11

NFOŚiGW
w Warszawie
WFOŚiGW
w Poznaniu

1 962 622,74

pożyczka

06.05.2014

31.03.2024

weksel "in blanco"

1 171 845,74

1 800 000,00

pożyczka

25.11.2014

20.09.2024

weksel "in blanco"

1 260 000,00

12

Razem pożyczki
13
14
15
16

4 203 145,74

BGK Oddział
w Poznaniu
BGK Oddział
w Poznaniu

5 000 000,00

BGK Oddział
w Poznaniu
BGK Oddział
w Poznaniu

6 000 000,00

Razem obligacje
Razem
zobowiązania

5 000 000,00

4 000 000,00

obligacje
Seria A18
obligacje
Seria B18

24.10.2018

25.11.2023

5 000 000,00

24.10.2018

25.11.2024

5 000 000,00

obligacje
Seria C18
obligacje
Seria D18

24.10.2018

25.11.2025

6 000 000,00

24.10.2018

25.11.2026

4 000 000,00

20 000 000,00
145 257 145,74
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Polityka finansowa miasta to także efektywne pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych
i monitoring projektów przygotowywanych przez jednostki organizacyjne miasta, w tym
szkoły i przedszkola. W roku 2018 Miasto Konin realizowało projekty finansowane,
m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym zadania zgodne z Mandatem Terytorialnym
dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (MT K OSI), dla którego Miasto Konin
jest Liderem. Realizowane przedsięwzięcia mają charakter zarówno inwestycji w szeroko
pojętą infrastrukturę techniczną, jak i inwestycji w kapitał ludzki.
Projekty w zakresie infrastruktury drogowej, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich
w Koninie to:
 „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” – projekt
współfinansowany z EFRR w ramach POIiŚ; obejmuje budowę dwupoziomowego,
bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska, ul. Kolska) z drogą
krajową nr 72 (ul. Europejska). Wartość projektu wynosi 37,9 mln zł, z czego 31,7 mln zł
zostanie dofinansowane ze środków UE.
 „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” – projekt
współfinansowany z EFRR w ramach WRPO. Inwestycja została zakończona
w październiku 2018 r. Do użytku oddano odcinek drogi od ul. Przemysłowej (droga
krajowa nr 25) do ul. Kleczewskiej (droga wojewódzka nr 264). Droga spełnia funkcję
łącznika komunikacyjnego dla terenów inwestycyjnych w Międzylesiu oraz jest
alternatywą dojazdu do terenów przemysłowych Konin-Maliniec. Łączna wartość
projektu wyniosła 18,3 mln zł, natomiast wartość dofinansowania – 13,7 mln zł.
 „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” – projekt współfinansowany z EFRR
w ramach WRPO. Umowa o dofinansowanie została podpisana 20.07.2018 r. Inwestycja
obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 264 od skrzyżowania ulic: Kleczewska –
Zakładowa – Szymanowskiego do skrzyżowania ulic: Kleczewska-Brunatna. Wartość
projektu – 46,9 mln zł, w tym dofinansowanie – 29,6 mln zł.
Projekty w zakresie komunikacji miejskiej, współfinansowane z EFRR w ramach WRPO,
realizowane wspólnie przez Miasto Konin oraz Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.
i Zarząd Dróg Miejskich w Koninie to:
 „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” – projekt
partnerski zrealizowany przez Miasto Konin wspólnie z gminami: Goliną, Kramskiem,
Krzymowem, Rzgowem, Starym Miastem, Kazimierzem Biskupim i Ślesinem. Całkowita
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wartość projektu to 40,6 mln zł, z czego 22,8 mln zł stanowi kwota dofinansowania
unijnego. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w grudniu 2018 roku. W ramach
projektu w części dotyczącej Konina: zakupiono 8 nowoczesnych autobusów komunikacji
miejskiej z napędem dieslowym spełniającym wymogi emisji spalin EURO 6, wykonano
8 punktów przesiadkowych typu bike&ride, wybudowano i przebudowano 8,4 km dróg
rowerowych, uruchomiono system wypożyczalni rowerów miejskich – Koniński Rower
Miejski, na który składa się 11 stacji rowerowych i 100 rowerów, wprowadzono również
elementy systemu zarządzania i organizacji ruchu, takie jak informacja pasażerska
w formie tablic elektronicznych zainstalowanych przy 8 przystankach komunikacyjnych
oraz wspólny bilet dzienny (24h) obowiązujący w autobusach MZK i PKS na terenie
objętym K OSI.
 „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” –
projekt o wartości 31,2 mln zł z dofinansowaniem na kwotę 21,7 mln zł. W październiku
2018 roku na przedsięwzięcie zostało przyznane dofinansowanie. Realizacja obejmuje
m. in. zakup 12 autobusów (6 elektrycznych i 6 hybrydowych) przez MZK, przebudowę
2 odcinków ciągów pieszych na pieszo – rowerowe – 397 m, zakup i montaż 9 wiat
przystankowych wraz z oświetleniem i stojakami na rowery.
 „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”
– projekt partnerski, przygotowany w grudniu 2018 roku wspólnie z sąsiednimi gminami,
o wartości 7,1 mln zł, w tym dofinansowanie 4,3 mln zł. Projekt jest na etapie oceny przez
IZ WRPO. Zakres projektu dotyczący Miasta Konin obejmuje zakup 1 autobusu
o napędzie elektrycznym.
Pozostałymi projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi z EFRR w ramach WRPO,
są:
 „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz
danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” – projekt o wartości
4,9 mln zł, w tym dofinansowanie 4,2 mln zł. Celem projektu jest usprawnienie obsługi
klienta oraz poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez zwiększenie
dostępu do elektronicznych usług publicznych.
 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego
pn. Szlak Piastowski” – liderem projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna,
natomiast Miasto Konin jest jednym z partnerów. Projekt jest w trakcie realizacji. Zakres
zadań dotyczący Konina obejmuje działania inwestycyjne oraz promocyjne związane
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z Konińskim Słupem Drogowym, w tym: zabezpieczenie podstawy słupa, stworzenie
stanowiska edukacyjno-informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz zagospodarowanie otoczenia wokół Słupa Drogowego. Wartość projektu po stronie miasta Konina
to ok. 500 tys. zł., w tym dofinansowanie wynosi 207 tys. zł.
Projekty w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz poprawy sytuacji na rynku pracy,
skierowane do osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji, realizowane bezpośrednio
przez Miasto Konin, współfinansowane ze środków EFS w ramach WRPO i budżetu państwa
to:
 „Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka” – wartość projektu to 1,9 mln zł, w tym
dofinansowanie – 1,8 mln. zł. W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu.
Uczestnicy otrzymali następujące wsparcie: szkolenia i doradztwo indywidualne
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
w wysokości 23 100,00 zł, bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do
1 750,00 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.
 „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie
K OSI” – projekt partnerski realizowany przez Miasto Konin na rzecz mieszkańców
Konina oraz gmin: Golina, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi,
Ślesin. Całkowita wartość projektu – 4 mln zł, z czego 3,8 mln zł stanowi kwota
dofinansowania. Projekt jest w trakcie realizacji. Wsparcie dla uczestników to:
przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenie i doradztwo
indywidualne, udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości
25 000 zł, wypłatę finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 2 000 zł/miesiąc
przez 12 miesięcy, usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw w postaci
indywidualnego doradztwa specjalistycznego.
Projekt w zakresie rewitalizacji - „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”,
realizowany jest przez Miasto Konin a współfinansowany ze środków FS, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wartość projektu – 772 tys. zł, w tym
dofinansowanie – 694 tys. zł. W roku 2018 prowadzone były zadania związane
z wypracowaniem kompletnego, dopasowanego do potrzeb obszaru rewitalizacji w Koninie,
zestawu wzorcowych dokumentów pn. „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru
rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż”, opracowaniem
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użytkowego dla przebudowy budynku A przy ul. Wojska Polskiego 2 w Koninie na
potrzeby Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej oraz zadanie publiczne „Podwórko
- nasza wspólna przestrzeń”.
Projekty w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego, ujęte w MT KOSI, realizowane
przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w partnerstwie ze
Starostwem Powiatowym w Koninie, współfinansowane ze środków EFS w ramach WRPO
oraz z budżetu państwa to:
 „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” – celem
projektu skierowanego do uczniów klas gimnazjalnych jest podniesienie wiedzy oraz
kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów
oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Dodatkowo planowane jest
doposażenie szkół w pracownie matematyczno-przyrodnicze. Wartość projektu wynosi
3,5 mln zł z czego dofinansowanie wynosi 3,4 mln zł. Projekt w trakcie realizacji.
 „Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy” – projekt jest skierowany do uczniów klas technikum i zakłada
wsparcie uczniów w postaci szkoleń, praktyk, staży zawodowych oraz doradztwa
zawodowego, jak również doposażenie wybranych pracowni szkolnych. Wartość projektu
wynosi 4,3 mln zł, w tym wartość 3,9 mln zł stanowi dofinansowanie. Projekt jest
w trakcie realizacji.
 „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” – projekt był w 2018 roku na
etapie oceny i negocjacji. Po wprowadzeniu zmian do MT KOSI w październiku 2018
roku możliwe było przyznanie dofinansowanie na jego realizację. Podpisanie umowy
nastąpi w 2019 roku Wartość projektu wynosi 570 tys. zł, w tym dofinansowanie –
542 tys. zł.
Szczegóły dotyczące wszystkich projektów realizowanych przez miasto i jednostki
organizacyjne znajdują się w tabeli.
Realizacja projektów unijnych w 2018 roku
Lp.

Nazwa Projektu

Program

"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"

WRPO, EFS

Wydatki
poniesione w
2018 roku

Wartość
projektu

Okres
realizacji
projektu

część gminna
1

213 957,50

1 959 107,80 2016-2018;
projekt
zakończony

23

2

"Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z
modelowym pilotażem"

3

197 712,28

772 150,00 2016-2019

"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"

Fundusz
SpójnościProgram
Operacyjny
Pomoc
Techniczna
ERASMUS

60 221,34

179 318,20 2016-2019

4

"Wspiera.My"

WRPO, EFS

339 909,36

999 400,00 2016-2018;
projekt
zakończony

5

"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji"

WRPO, EFS

30 687,78

171 999,24 2017-2018;
projekt
zakończony

6

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI"

WRPO, EFRR

14 171 368,47

40 669 286,44 2017-2018;
projekt
zakończony

7

"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie
elektronicznych usług publicznych"

WRPO, EFRR

1 363 530,01

4 990 000,00 2017-2019

8

"Stawiamy na rozwój!"

ERASMUS

121 721,75

208 111,16 2017-2019

9

"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i
elementów dramy"

ERASMUS

41 443,90

109 852,18 2017-2019

10

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"

ERASMUS

71 130,21

152 838,49 2017-2019

11

"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na
terenie K OSI"

WRPO, EFS

400 741,12

2 704 052,49 2017-2019

1 159 234,93

3 999 976,92 2018-2020

12

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą na terenei K OSI"

13

"Małe kroki - duże sukcesy"

317 355,06

466 566,60 2018-2019

14

"Radosne przedszkole - mądry start"

157 295,94

337 826,25 2018-2019

15

"Zrozumieć dziecko"

67 155,38

249 133,04 2018-2020

38 242,47

207 434,07 2018-2019

0,00

699 184,65 2018-2020

16

17

"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej"
"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"

część powiatowa
18

"Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i
nauczycieli"

EFS, PO WER

18 447,18

177 882,49 2017-2018;
projekt
zakończony

19

"Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin"

ERAMSUS

676 455,60

730 341,91 2017-2018;
projekt
zakończony

20

"Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego
województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"

WRPO, EFRR

0,00

300 120,00 2016-2019

21

"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą
Kolską w Koninie"

Fundusz
SpójnościProgram
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko

24 224 889,07

37 907 107,21 2017-2019

24

22

"Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul.
Kleczewskiej w Koninie"

WRPO, EFRR

23

"Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji
ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku
pracy"

WRPO, EFS

751 104,20

2 643 978,15 2017-2019
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"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie
elektronicznych usług publicznych"

WRPO, EFRR

183 136,32

2017-2019

25

"Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów
dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K.
Baczyńskiego w Koninie"
"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"

ERAMSUS

174 571,94

177 037,66 2018-2019

Fundusz
SpójnościProgram
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko
ERAMSUS

972 666,00

46 956 730,08 2018-2020

9 434,52

135 156,05 2018-2020
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17 700 182,06

17 700 182,06 2017-2018;
projekt
zakończony

27

"Pytania do Europy? - Odpowiedzi do Europy!; Questions
for Europe? - Answers from Europe!"

28

"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"

EFS, PO WER

0,00

642 220,26 2018-2020

29

"Akademia doradztwa zawodowego
w makroregionie I - woj..zachodniopomorskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie"

EFS, PO WER

0,00

115 920,00 2018-2020

RAZEM

63 462 594,39 166 362 913,40

Stan mienia komunalnego Konina, czyli prawa własności oraz innych praw majątkowych,
w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego,
wierzytelności, udziałów w spółkach czy akcji, w raporcie zostanie tylko zasygnalizowany.
Szczegóły dotyczące majątku miasta, zmiany w nim zachodzące czy dochody uzyskane
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zostały uwzględnione
w informacji o stanie mienia komunalnego miasta Konina za 2018 rok. Wartość mienia
komunalnego miasta Konina, na dzień 31 grudnia 2018 roku, opiewała na kwotę
1.221.522.923,00 zł brutto, w tym 908.725.048,17 zł (majątek trwały w jednostkach
organizacyjnych miasta, 41.265.684,81 zł (środki trwałe w budowie – inwestycje w toku)
i 271.532.190,02 zł (udziały miasta w spółkach prawa handlowego). Co ważne, w 2018 roku
majątek miasta powiększył się i jego wartość była wyższa o 2,39% w porównaniu do 2017
roku. Również dochody z mienia komunalnego, które wyniosły 18.729.762,35 zł, wzrosły
w porównaniu z 2017 rokiem o nieco ponad 11%.
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Kultura
W 2018 roku zostało zorganizowanych kilkaset wydarzeń kulturalnych. Nowością na
kulturalnej mapie miasta były cykle: Lato na Bulwarze i Konin dla Niepodległej.
Miasto realizowało politykę kulturalną głównie poprzez podległe instytucje: Koniński Dom
Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie.
Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców realizowane są także dzięki współpracy
z wieloletnimi partnerami, a są nimi: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Muzeum
Okręgowe w Koninie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Koninie, galerie prywatne oraz organizacje pozarządowe.
W 2018 roku po raz pierwszy miasto Konin zorganizowało cykl wydarzeń pod hasłem „Lato
na Bulwarze”. To ponad 30 imprez, a przede wszystkim trzy duże koncerty „Na dobry
początek”, „Szantowo” i „Na Rockowo”. Nie zabrakło również dobrych filmów, spotkań
poetyckich i literackich.
Poprzez wydarzenia artystyczne Konin włączył się także w ogólnopolskie obchody 100-lecia
niepodległości.

Dla uczczenia tej ważnej rocznicy odbył się koncert rockowy,

w którym udział wzięły czołowe zespoły polskiej sceny muzycznej: Sebastian Riedel i Cree,
Kobranocka oraz Róże Europy.
2018 rok to także cykliczne wydarzenia organizowane i współorganizowane w Koninie,
promujące swoją rangą miasto w kraju i zagranicą: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal
Piosenki i Tańca, Przegląd Polskich Filmów Fabularnych „Debiuty”, Ogólnopolski Konkurs
Poetycki o nagrodę „Milowego Słupa”, Inauguracja Roku Kulturalnego, Salon Poezji
i Literatury im. Anny Dymnej, cykl „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”,
Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. Witolda Friemanna, Ogólnopolski Konkurs Filmów
Niezależnych OKFA, Festiwal Kultur Miasta Partnerskich, Dni Konina, Jazz Festiwal
Jazzonalia, Międzynarodowy Festiwal Bluesowy „Bluesonalia”, Festiwal Teatralny „Malta na
bis”, Festiwal Sztuki Ludowej, Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyczne Przestrzenie”,
Festiwal Akademia Gitary, Tryptyk Zaduszkowy, Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny
„Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Transatlantyk Film Festival, Koncert Uwielbienia
„Corpus Dei”, koncerty muzyki gospel, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Konwent
Fantastyki KOKON, Zaczarowany Dzień Dziecka, cykl spotkań „Konin lubi książki”,
Narodowe Czytanie czy Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim.
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W 2018 roku w ramach otwartego konkursu ofert zostały zrealizowane następujące zadania
w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina: Festiwal GOSPEL
NAD WARTĄ organizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie GOSPEL, koncert
muzyki chrześcijańskiej Corpus Dei organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św.
Maksymiliana Kolbe w Koninie, koncert urodzinowy Konin Gospel Choir organizowany
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie GOSPEL, Festyn Dni Chorznia, Piknik Konińskiego
Pyrka, Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, Jarmark św. Mikołaja
organizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej MŁODZI – AKTYWNI.
W czerwcu 2018 roku Rada Miasta Konina podjęła dwie uchwały:
 nr 732 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium
artystycznego Prezydenta Miasta Konina,
 nr 733 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród
Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Na ich podstawie przyznano 2 stypendia na kwotę
ogółem 5 tys. zł i nagrodzono 8 osób (wyróżniający się artyści i osoby związane z kulturą)
na kwotę ogółem 27 tys. zł.
Zawarto również 3 umowy na lata 2018-2020 na realizację zadania publicznego, w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji imprez
kulturalnych dla mieszkańców Konina w latach 2018-2020:
 Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. W. Friemanna dla Altowiolistów, Kontrabasistów
i Puzonistów – Konińskie Towarzystwo Muzyczne, kwota umowy – 75.000 zł (25.000 zł
w każdym roku trwania umowy),
 organizacja koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza” – Konińskie
Towarzystwo Muzyczne, kwota umowy – 75.000 zł (25.000 zł w każdym roku trwania
umowy),
 Festiwal Bluesonalia – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne IN ART, kwota umowy –
120.000 zł (40.000 zł w każdym roku trwania umowy).
Największym problemem w tym obszarze jest zły stan bazy lokalowej i wyposażenia
jednostek kultury. Pilnego kapitalnego remontu wymaga amfiteatr, które obecny stan
techniczny uniemożliwia organizację imprez w tym obiekcie. Dokapitalizowania wymagają
również: sala widowiskowa Konińskiego Domu Kultury (remont oraz zakup oświetlenia
i nagłośnienia), wnętrze Młodzieżowego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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Sport, turystyka i kultura fizyczna
Rok 2018 to 115 imprez turystycznych, w których udział wzięło blisko 4800 osób. Były to,
m. in. cykle rajdów rowerowych „Spacerkiem po Zdrowie”, „Ogólnopolski Bursztynowy
Rajd Rowerowy po Wielkopolsce Wschodniej”, rajd rowerowy „W eterze i na

rowerze”,

„Rajd Katyński”, „Rajd Konwaliowy – miejscami pamięci”, „Konińska Masa Rowerzystów
2018

–

czyli

Konin

bez

samochodu”

oraz

rajdy

piesze

po

Pociejewie

i okolicach Konina. Organizowano również spływy kajakowe Wartą i „Szlakiem Wielkiej
Pętli Wielkopolski”, „Spacery z Przewodnikiem po Konińskiej Starówce” i spacery nordic
walking. Miasto współorganizowało, wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną, Wielki Flis
Niepodległości 1918 – 2018.
Dla rowerzystów Konin ma przygotowanych prawie 38 km ścieżek rowerowych
i blisko 40 km znakowanych szlaków rowerowych:
 fragment Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego przebiegający przez konińską Starówkę
ulicami: Zagórowska, 3 Maja, Szarych Szeregów, Osada – 6 km,
 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),
 szlak rowerowy „Do Muzeum” na trasie dworzec PKP – ul. Spółdzielców – Sokółki –
Gosławice – 14,5 km.
Miłośnicy spacerów mają do dyspozycji łącznie dziewięciokilometrowy znakowany szlak
pieszy (zielony) z Konina przez Licheń Stary do Kawnic. Na terenie Konina są jego dwa
odcinki: PKP – ul. Kolejowa – ul. Leśna (dalej do Lichenia) – 2,4 km oraz ul. Rybacka –
ul. Gosławicka – ul. Wieruszewska ( dalej do Bieniszewa i Kawnic) – 6,6 km.
W 2018 roku w Centrum Informacji Miejskiej (CIM) odbyło się 20 wydarzeń, takich jak:
wystawa Tomasza Olszewskiego, wystawa Jerzego Sznajdra, zajęcia o historii Konina, Dzień
Dziecka z MDK, Bajanie na Bulwarze, wernisaż i koncert Konińscy Artyści Swojemu
Miastu, wernisaż i recital Mazurska Arkadia. Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez
CIM w Koninie udział wzięły 1683 osoby.
Na kulturę fizyczną miasto wydało łącznie ponad 12,5 mln zł. W kwocie tej ujęte są wydatki
realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na blisko 10 mln zł.
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Wysokość dotacji dla klubów sportowych na szkolenie uzdolnionych sportowo – w oparciu
o otwarty konkurs ofert – osiągnęła poziom 2.850.000 zł. W II półroczu 2018 roku prezydent
zdecydował o zwiększeniu środków dla kilku klubów na łączną kwotę 350.000,00 zł, co
spowodowało, że w 2018 roku był najwyższy poziom dotacji dla klubów w historii miasta.
W ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży, w kategoriach od młodzika do
młodzieżowca, nasi reprezentanci zdobyli 859,08 pkt. – znacznie mniej niż w kilku
poprzednich latach. W rankingu gmin i powiatów, który składa się odpowiednio z 907 gmin
i 380 powiatów, nasze miasto uplasowało się odpowiednio na 31 i 33 miejscu w kraju. To
także spadek w porównaniu do lat poprzednich.
W 2018 roku nasze miasto było gospodarzem wielu imprez o charakterze międzynarodowym
(szermierka) i ogólnopolskim w wielu dyscyplinach. Na plan pierwszy wysunęła się XXIV
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spartach Halowych. Konin, od 30 kwietnia do
3 czerwca, najpierw był gospodarzem zmagań szermierzy, później pięściarzy. Wystartowało
w nich kilkuset zawodniczek i zawodników z całego kraju.
Do największych sukcesów konińskich sportowców w 2018 roku należy:
 16 medali z Mistrzostw Polski w szabli we wszystkich kategoriach wiekowych
reprezentantów Konińskiego Klubu Szermierczego,
 srebrne i brązowe medale drużyn piłkarskich Medyka Konin w Mistrzostwach Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych,
 medale z Mistrzostw Polski pięściarzy Klubu Bokserskiego ,,Zagłębie”, w tym Mateusza
Goińskiego, który rozpoczął już przygotowania do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie
w Tokio w 2020 roku,
 medal Mistrzostw Europy w kolarstwie Mateusza Sztraucha z Konińskiego Ludowego
Towarzystwa Cyklistów,
 medal Mistrzostw Polski juniorów w pływaniu Piotra Waliszewskiego z ,,Iskry” Konin,
 3. miejsce w Pucharze Europy juniorów w judo Huberta Pieczyńskiego z UKS ,,Górnik”.
Najbardziej rozpoznawalnymi markami konińskiego sportu są Koniński Klub Piłkarstwa
Kobiecego Medyk Konin, Koniński Klub Szermierczy i Klubu Bokserskiego ,,Zagłębie”,
o osiągnieciach których możecie Państwo przeczytać powyżej.
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Oświata i wychowanie
System oświaty w Koninie to szkoły i placówki oświatowe: 18 przedszkoli, 11 szkół
podstawowych, 8 szkół ponadgimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Koninie, Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko
Młodzieżowe. Wśród szkół ponadgimnazjalnych wyróżniamy: licea ogólnokształcące,
technika i branżowe szkoły I stopnia. Uzupełnieniem tej oferty są szkoły niepubliczne
kształcące na poziomie od szkoły ponadgimnazjalnej do szkół pomaturalnych (policealnych).
Do szkół i placówek oświatowych uczęszczało ogółem 14718 uczniów (wg stanu na dzień
30.09.2018 r. zgodnie z systemem informacji oświatowej), w tym do przedszkoli 2525, do
szkół podstawowych 6218 i do szkół ponadgimnazjalnych 5975.
W 2018 roku Rada Miasta Konina podjęła 17 uchwał związanych ze sprawami oświaty
w mieście, 8 z nich dotyczyło obsługi projektów ze środków unijnych, które były lub są nadal
realizowane przez konińskie przedszkola i szkoły. Rok 2018 był drugim rokiem
wprowadzania reformy edukacji. Wiązało się to przede wszystkim z dostosowaniem
lokalnego prawa do obowiązującej ustawy – Prawo oświatowe. Został zatwierdzony nowy
regulamin

wynagradzania

nauczycieli,

którego

zapisy

spowodowały

podniesienie

wynagrodzenia nauczycieli – podwyższono dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny,
dodatek za wychowawstwo oraz zajęcia rewalidacyjne. Ustalono obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych nauczycieli sprawujących funkcje oraz tej
grupy, która dotychczas nie była uwzględniona w Karcie nauczyciela. Ustalono obowiązkowy
bezpłatny czas korzystania z przedszkola i określono warunki rekrutacji do tych placówek.
Określono również warunki przyjmowania dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych.
Uporządkowano dotowanie placówek niepublicznych, wprowadzając system elektroniczny,
za pomocą którego przekazywano dotację 20 szkołom i 7 przedszkolom niepublicznym.
W minionym roku przeprowadzono 8 konkursów w wyniku, których powierzono stanowiska
dyrektora w następujących placówkach: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”,
Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka, Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy,
Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”, Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, II Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
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im. Janusza Korczaka. Przeprowadzono również 25 egzaminów, z pozytywnym wynikiem, na
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W trakcie roku przeprowadzono, wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegaturą
w Koninie, procedurę oceny pracy 7 dyrektorów szkół.
Realizowano również 8 programów ogólnopolskich, tj.:
1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
2. Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania
w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe (tzw. bezpłatny podręcznik).
4. Rządowy program „Wyprawka szkolna”.
5. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) „Cyfrowa szkoła”.
6. Projekt edukacyjny „Mistrzowie kodowania”.
7. Projekt „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”.
8. Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
W 2018 roku miasto ze środków Funduszu Pracy udzieliło wsparcia finansowego de minimis
pracodawcom kształcącym młodocianych w zawodach – 42 pracodawców otrzymało łącznie
305.417,20 zł. Natomiast ze środków własnych wypłaciło w ramach 49 umów 144.839,60 zł
z tytułu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
Miasto zobowiązane jest również do stworzenia warunków do przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych, w tym egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum, matury i egzaminu
zawodowego. Wyniki zostały przedstawione w informacji z realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2017/2018, w której

zawarto szczegółową charakterystykę stanu oświaty

w mieście. Należy jednak zastrzec, że dane te dotyczą roku szkolnego, a nie kalendarzowego.
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2018 r. (termin
dodatkowy od 4 do 6 czerwca 2018 r.) i składał się z trzech części.
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W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej
– matematyczno – przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej
części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W Koninie do
egzaminu w szkołach publicznych przystąpiło 697 uczniów.
Wyniki średnie (w %) w poszczególnych częściach egzaminu w ujęciu terytorialnym
Historia
i wos

Język
polski

Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

59
57
58

68
66
66

56
54
55

59
61
59
66
64
62
58

67
68
68
70
71
70
68

55
56
55
63
60
60
53

Kraj
Okręg
Województwo
Wielkopolskie
Konin
Kalisz
Leszno
Poznań
Turek
Koło
Słupca

52
50
50

Język
angielski
poziom
podstawowy
68
66
66

Język
angielski
poziom
rozszerzony
52
51
50

Język
niemiecki
poziom
podstawowy
52
52
50

Język
niemiecki
poziom
rozszerzony
42
37
36

49
52
53
58
54
53
46

71
73
70
79
75
76
67

53
56
54
64
61
59
48

51
54
58
62
72
30
40

72
18
51
73
56
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Wyniki zadowalające - wynik średni szkoły 70% - zostały osiągnięte w częściach z języka
polskiego i języka angielskiego w dwóch dotychczasowych gimnazjach (nr 3 i 5), z języka
niemieckiego również w dwóch gimnazjach (nr 2 i 5). Pozostałe wyniki egzaminów nie są
zadowalające, pomimo tego, że często średni wynik szkoły przewyższa średnią krajową.
Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 roku, przystępowali do egzaminu
maturalnego:
 w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego,
 w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym.
Absolwenci obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do obowiązkowego egzaminu maturalnego
w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych przystąpiło: w liceach 851 absolwentów
a w technikach 458 absolwentów.
Analizowano wyniki uzyskane w następujących szkołach: I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Koninie, II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego
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w Koninie, III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie, Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie, Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego
w Koninie, Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie,
Technikum w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Technikum w Zespole Szkół
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie, Technikum
w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie, Technikum w Zespole
Szkół Technicznych i Hutniczych im. M. Skłodowskiej-Curie w Koninie, Technikum
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie.
Poziom podstawowy – zestawienie wyników średnich (w %) w ujęciu terytorialnym;
w zestawieniu pominięto języki zdawane przez bardzo nieliczną grupę uczniów.
język angielski
język niemiecki
Kraj
73
61
Okręg
73
59
Województwo
72
58
Konin
72
65*
Kalisz
72
67*
Leszno
74*
55
Poznań
80*
75*
*- wynik wyższy lub równy średniej krajowej

język polski
58
56
56
58*
57
54
57

matematyka
56
53
54
57*
54
54
59*

Poziom rozszerzony – przedmioty dodatkowe
Zdający mieli obowiązek wyboru co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który
zdawali na poziomie rozszerzonym. Na tym egzaminie nie ma progu zaliczenia. Wynik
podawany jest w procentach, nie ma wpływu na zdanie matury. Wysokość wyniku decyduje
o przyjęciu na określony kierunek studiów.
Zestawienie wyników średnich (w %) w ujęciu terytorialnym
biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

informatyka

język
angielski

język
niemiecki

język
polski

matematyka

wos

Kraj

32

40

35

30

32

34

57

54

51

29

28

Okręg
Województwo

30
30

38
37

34
33

29
29

32
32

34
36

58
56

52
52

48
49

25
24

24
24

Konin
Kalisz
Leszno

30
31
33*

39
38
31

28
34
39*

30*
27
29

33*
33*
34*

39*
23
28

52
53
56

57*
58*
47

49
51*
57*

28
24
25

27
22
23

Poznań
39*
46*
41*
* - wynik wyższy lub równy średniej krajowej

35*

37*

49*

64*

66*

53*

30*

29*
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Zdający z przedmiotów dodatkowych najczęściej wybierali język angielski, geografię,
biologię i matematykę. Zdecydowanie mniejszą popularnością wśród przedmiotów
dodatkowych cieszyły się fizyka, chemia czy historia.
Podobnie jak w kulturze najsłabszą stroną konińskiej edukacji jest baza lokalowa
i wyposażenie. 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 zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży
Pożarnej i Sanepidu, które tylko w 2018 roku oszacowano na 750.0000,00 zł. Wiele do
życzenia pozostawia wyposażenie klas. Brakuje funduszy na wprowadzanie nowoczesnych
urządzeń czy programów w pracowniach komputerowych. Potrzeby w tym zakresie są
ogromne. Największą część wydatków oświatowych stanowią wynagrodzenia. Rok 2018 był
kolejnym rokiem, w którym powiększyła się różnica pomiędzy wpływami z subwencji
oświatowej a wydatkami na edukację. Miasto dopłaciło do subwencji oświatowej w ubiegłym
roku 41.171.395,45 zł (kwota nie uwzględnia dopłaty do kosztów funkcjonowania
przedszkoli oraz dochodów i wydatków inwestycyjnych i projektów ze środków unijnych).
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Polityka społeczna
Działania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej prowadzi Wydział Spraw
Społecznych oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej, których działania w 2018 roku
przybliżone będą w dalszej części raportu.
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 – 2018 został przyjęty
do realizacji uchwałą nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku
W 2018 roku przeznaczono na realizację programu kwotę 107.218,69 zł. Beneficjentem tych
środków było głównie Stowarzyszenie MONAR, które prowadziło punkt konsultacyjny dla
osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym.
Kolejny to Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Konina na rok 2018, przyjęty do realizacji uchwałą nr 583 Rady Miasta Konina z dnia
25 października 2017 roku. W 2018 roku przeznaczono na jego realizację kwotę 1.733.723,84
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.
W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku swoją działalność rozpoczął
w Koninie Punkt Konsultacyjny dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną
marihuaną. W 2018 roku kontynuowano wsparcie finansowe dla tej placówki. Z budżetu
miasta w drodze konkursu otwartego przekazano Fundacji Aleją Zdrowia od Juniora do
Seniora dotację w wysokości 65 000,00 zł. na zadanie pod nazwą „Prowadzenie Punktu
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Konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną,
działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu”.
Działania w obszarze polityki senioralnej w 2018 roku obrazuje tabela poniżej.

Nazwa

Realizator projektu

Liczba
uczestników

Kwota

Konin dla Seniora

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska Hufiec
Konin

40

15 808,00 zł

Konin dla Seniora

Stowarzyszenie Integracji
Społecznej "RAZEM"

60

18 772,00 zł

Aktywizacja konińskich seniorów
poprzez działania integracyjne,
edukacyjne, kulturalne
i rekreacyjne

Stowarzyszenie Integracji
Społecznej "RAZEM"

40

14 000,00 zł

Aktywizacja konińskich seniorów
poprzez działania integracyjne,
edukacyjne, kulturalne i
rekreacyjne

Stowarzyszenie Domów
Pomocy Społecznej "POMOC"

50

15 000,00 zł

Aktywizacja konińskich seniorów
poprzez działania integracyjne,
edukacyjne, kulturalne i
rekreacyjne

Parafia św. Maksymiliana Kolbe
w Koninie

60

16 336,00 zł

Uzupełnienie księgozbioru dla
seniorów oraz usługa dowozu
książek dla seniorów na terenie
miasta Konina

Miejska Biblioteka Publiczna

2000

26 000,00 zł

Prowadzenie Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Koninie

Miasto Konin

30

165 900,00 zł

Prowadzenie Dziennego Domu
Pomocy Społecznej dla Osób
z Alzheimerem w Koninie

Miasto Konin

20

183 000,00 zł

Działania profilaktyczno edukacyjne skierowane do
seniorów - mieszkańców miasta
Konina

Komenda Miejska Policji

510

3 998,00 zł

Udział w Międzynarodowych
Targach Poznańskich

Miasto Konin

45

3 272,00 zł

Organizacja spotkania integracyjno Koniński Uniwersytet Trzeciego
- gwiazdkowego
Wieku

50

2 000,00 zł

Organizacja spotkania integracyjno
- gwiazdkowego

50

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Integracji
Społecznej "RAZEM"

Polityka senioralna to również program Konińska Karta Seniora skierowany do osób, które
ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Konina. Przyjęty został przez Radę
Miasta Konina uchwałą nr 497 z dnia 26 kwietnia 2017 roku W roku 2018 zostało wydanych
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1082 kart; w trakcie trwania programu wydano ogółem 3540 kart. W programie Konińska
Karta Seniora uczestniczy 45 partnerów.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej na terenie Konina w 2018 roku realizowane było zadanie udzielania nieodpłatnej
pomocy

prawnej

świadczonej

osobiście

przez

adwokata

lub

radcę

prawnego

w trzech lokalach udostępnionych przez miasto. Dwa punkty (przy ul. płk. Witolda Sztarka 1
i przy ul. Zakładowej 4 prowadziło miasto, a prowadzenie jednego (przy ul Południowej 2)
powierzono w drodze konkursu Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich. W trzech konińskich
punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 udzielono osobom uprawnionym łącznie
930 porad.
Miasto Konin przy współpracy z Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej
zorganizowało w 2018 roku cztery bezpłatne dla mieszkańców akcje profilaktyczne pod
nazwą „Zdrowie to podstawa”. Ich główny cel to pokazanie mieszkańcom jak istotna rolę
odgrywa edukacja zdrowotna, która uczy tego, jak dbać o zdrowie własne i innych osób,
a także przekonanie społeczności lokalnej do prowadzenia zdrowego stylu życia, zwiększenia
aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Z budżetu miasta na rok 2018 przeznaczono na
to zadanie 28 tys. zł. Średnio, podczas jednej akcji, z porad lekarskich i zdrowotnych różnych
specjalistów korzystało około 200 osób.
Żłobek Miejski jest jednostką organizacyjną miasta, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu miasta Konina. Żłobek dysponuje
174 miejscami. Od 2011 roku korzysta ze środków resortowego programu „Maluch”. Dotacja
celowa otrzymana w 2018 roku wyniosła 118. 800.00 zł i przeznaczona została na utrzymanie
oddziałów utworzonych w ramach programu „Maluch” w 2011, 2014 i 2017 roku.
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny
System organów administracji publicznej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny jest niezwykle rozbudowany i zróżnicowany. Tworzą
go bowiem nie tylko organy administracji rządowej o charakterze ogólnym, lecz także szeroki
wachlarz służb, inspekcji i straży 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. Sprawozdanie z jego
realizacji to dokument, który 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 i który jest wszystkim Państwu znany.
W tym miejscu należy wspomnieć o Straży Miejskiej, która współpracuje ze wszystkimi
instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w mieście. Wspiera
i przeprowadza wspólne akcje mające na celu zapobieganie zagrożeniom i ich eliminację.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej regularnie biorą udział w szkoleniach podwyższających ich
kwalifikacje, podnoszą poziom wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i specjalistycznej, np. w zakresie kontroli palenisk, prowadzenia Biura
Rzeczy Znalezionych, nadzorowania osób skazanych na prace społecznie użyteczne.
W 2018 roku Straż Miejska w Koninie przyjęła 3314 zgłoszeń od mieszkańców miasta,
przedstawicieli różnych instytucji i firm oraz służb odpowiedzialnych za porządek
i bezpieczeństwo. Największa ich liczba dotyczyła nieprawidłowości związanych
z parkowaniem na terenie miasta, zniszczeń lub uszkodzeń mienia komunalnego, martwych
zwierząt, dzikich zwierząt, zakłóceń porządku publicznego, zanieczyszczeń dróg i miejsc
publicznych, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, palenia tytoniu w miejscach
niedozwolonych i zanieczyszczeń środowiska. Strażnicy miejscy w 2018 roku: podjęli 5630
interwencji, realizując coroczną akcję „Posesja” skontrolowali 1978 nieruchomości,
nadzorowali 71 skazanych na prace społecznie użyteczne, zabezpieczali 214 imprez na terenie
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Konina. Konińska straż miejska odpowiada również za monitoring wizyjny miasta, w 2018
roku zwiększono liczbę kamer w systemie z 62 do 64.
Priorytetem jest realizowany projekt mający na celu rozmieszczenie w 11 punktach na
drogach wyjazdowych z miasta Konina kamer z systemem rozpoznania tablic rejestracyjnych
pojazdów. Projekt został przygotowany we współpracy z Komendą Miejska Policji
w Koninie. Obecnie działają 3 takie kamery, z ich zapisów korzystają policjanci z Konina
i funkcjonariusze innych służb, np. Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego
czy celnicy.
W związku z silną presją społeczną dotyczącą ochrony stanu powietrza i zmianami
w przepisach strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie kontroli palenisk i sposobu pobierania
próbek w celu ich przebadania. W 2018 roku straż przeprowadziła 83 kontrole – ujawniła
nieprawidłowości w 9 przypadkach, a na 7 osób nałożyła mandaty karne.
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Środowisko i przyroda
W Koninie obowiązują trzy 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.
2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014 – 2020” przyjęty
uchwałą nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku (ostatnia aktualizacja
w 2019 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.
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 2018 roku usunięto 18,65 Mg wyrobów zawierających azbest, a kwota dofinansowania
wyniosła ogółem 5.510,40 zł dla 9 wnioskujących o dotację.
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. Zadania realizowane w ramach planu gospodarki
niskoemisyjnej są uwzględnione również w ogólnym programie – Programie ochrony
środowiska. W 2018 roku w ramach planu realizowano m.in.:
1) Budowę drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie.
Wybudowano łącznik o długości 2,063 km. Budowa obejmowała: budowę jezdni, chodników,
ciągów pieszo – rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, budowę przepustów, wzmocnienie
skarp rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego, oznakowanie, zieleń,
oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, kanał technologiczny. Koszt: 17.700.182,06 zł,
w tym 5.321.885,45 zł z budżetu miasta i 12.378.296,61 zł dofinansowanie z WRPO.
2) Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Jasnej w Koninie - koszt: 413.022,16 zł – środki
budżetowe.
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3) Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie - koszt: 316.247,57 zł –
środki budżetowe, w tym 196.247,57 zł ze środków ochrony środowiska.
4) Budowa oraz przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych o łącznej
długości 8,397 km, a także budowa 8 punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina oraz
11 placów pod wypożyczalnie rowerów miejskich. Koszt to 10.240.92,24 zł, w tym
5.520.167,51 zł z budżetu miasta i 4.720.724,73 zł dofinansowanie z WRPO.
Ponadto, 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 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 184.550,00 zł. Środki te pozwoliły
dotowanym na zmianę systemu ogrzewania poprzez: wymianę 37 kotłów węglowych na
paliwo stałe na 29 kotły gazowe, 3 podłączenia do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie 5 pomp
ciepła.
Program ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024 zaowocował realizacją takich zadań, jak:
1) Modernizacja oświetlenia drogowego w ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW
"LED - "Oświetlenie Energooszczędne" – w czerwcu 2018 roku wymieniono 414 szt.
wyeksploatowanych opraw drogowych na nowe typu LED.
2) Przebudowa sieci ciepłowniczej (na odc. ul. Staszica – ul. Kościuszki, na odc. ul. Szpitalna
– Rondo Kamińskiego, na odc. ul. Szpitalna - ul. Bema, na odc. ul. Kolska – ul. Reformacka,
na odc. ul. Reformacka – ul. Świętojańska, na odc. ul. Grunwaldzka – Kościelna - Wodna).
3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla istniejącej zabudowy oraz nowych terenów
inwestycyjnych: w rejonach ulic: Gajowej,

Wojciechowo, Warmińskiej, Krańcowej

Poznańskiej, Bocznej i Rolnej.
Ponadto w roku 2018:
 przyjęto uchwałę nr 709 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018,
 przyjęto uchwałę nr 762 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie
dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur
wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw
zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo
Wielkopolskie; przekazano 16 000,00 zł (Urząd Marszałkowski zwrócił kwotę 10,00 zł),
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 pozyskano zewnętrzne środki finansowe z WFOŚiGW w Poznaniu na "Rejestr terenów,
na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi na terenie miasta Konina dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych
terenów" (koszt 23.739,00 zł, dofinansowanie w kwocie 11.869,50 zł) i „Kształcenie
ekologiczne uczniów w zakresie programów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3
i Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie poprzez zakup pomocy dydaktycznych do pracowni
specjalistycznych” (koszt 47.828,09 zł, dofinansowanie w kwocie 42.682,80 zł).
Dodatkowo, w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, w 2018 roku zorganizowano lub
współorganizowano przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, m.in. Sprzątanie Świata,
Europejski Dzień bez samochodu, Międzyszkolne Targi Ekologiczne z okazji obchodów
Światowego Dnia Ziemi, Godzina dla Ziemi, Ogród przed domem oraz współorganizowano
konkursy i warsztaty ekologiczne.
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Gospodarowanie odpadami i gospodarka komunalna
W 2018 roku funkcjonował w Koninie zmodyfikowany, względem wprowadzonego
w 2013 roku, system gospodarowania odpadami komunalnymi. Spowodowane to było
wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych (na mocy Uchwały Rady Miasta
Konina Nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Rady
Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne).
Miasto Konin odbierało więc odpady komunalne wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych
i tzw. mieszanych (w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych). Odpady
komunalne były odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Koninie na mocy Umowy Nr 3/GK/2018-69 z dnia 05.01.2018 roku, zawartej
w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - „in house”. Wszystkie
odebrane odpady komunalne, zgodnie ze wskazaną wyżej umową, przekazywane były do
zagospodarowania do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Konina funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmujących następujące
frakcje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Osobno odbierane są również popioły, a pozostałe frakcje odpadów komunalnych innych niż
wymienione powyżej mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.
Na terenie Konina funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), prowadzone przez PGKiM Sp. z o.o.:
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.
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Do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy miasta Konina
mogą nieodpłatnie dostarczać następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) papier,
b) metal i tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
e) popiół i żużel z palenisk domowych,
f)

surowce wtórne (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura),

g) odpady zielone,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i)

zużyte opony,

j)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały
w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
l)

przeterminowane leki i chemikalia,

m) zużyte baterie i akumulatory.
Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez podmioty wpisane do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Konina w 2018 roku na terenie miasta Konina zostało
odebranych 31.883,773 Mg odpadów komunalnych w tym:
1) 21.007,670 Mg - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) 855,080 Mg – papieru i tektury,
3) 1.029,480 Mg – szkła,
4) 5.076,260 Mg – tworzyw sztucznych,
5) 5.076,260 Mg – odpadów ulegających biodegradacji,
6) 1.006,700 Mg – odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach
(popioły),
7) 566,780 Mg – odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów.
Według obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do osiągnięcia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu wskazanych frakcji odpadów komunalnych. Poziomy te za
2018 roku prezentują się w następujący sposób:
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1) poziom

ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

kierowanych do składowania – 0% (wymagany poziom za 2018 roku poniżej 40%) –
miasto Konin osiągnęło wymagany poziom,
2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy –
29,3% (wymagany poziom za 2018 roku minimum 30%) – miasto Konin nie osiągnęło
wymaganego poziomu,
3) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy –
94% (wymagany poziom za 2018 roku minimum 50%) – miasto Konin osiągnęło
wymagany poziom.
Z powyższego wynika konieczność położenia większego nacisku na prawidłową segregację
odpadów, a w szczególności frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych frakcji nie
został w 2018 roku osiągnięty, a w kolejnych latach wymagania określone w przepisach
wzrastają – w 2019 roku wymagany poziom to minimum 40%, a w 2020 r. – 50%.
Nieosiągnięcie zakładanych poziomów zagrożone jest wysokimi karami finansowymi.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku
kształtowały się w następujący sposób:
1) wpływy z deklaracji wyniosły 9.199.521,43 zł,
2) koszty funkcjonowania systemu wyniosły 12.722.259,69 zł.
Deficyt wynosi 3.493.156,31 zł.
Oczyszczanie miasta zostało powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zgodnie z umową z 29 grudnia 2017 roku spółka realizuje
zadanie za kwotę ogółem 3.776.166,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 1.249.542,00 zł,
w 2019 roku – 1.257.966,00 zł i w 2020 roku – 1.268.658,00 zł. W 2018 roku środki
przeznaczone były, m.in. na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek
rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.
Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną
Mini ZOO to zadanie, na realizację którego przewidziano na lata 2018 – 2019 środki
w wysokości 2.223.851,05 zł. W 2018 roku zawarto w tym zakresie umowy
z: PGKiM Sp. z o.o. na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na
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terenie Konina Rejon I, EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzanie,
pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II, Zakładem
Usługowo-Handlowym „Agromax” na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów
zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III i PGKiM Sp. z o.o. na urządzanie, pielęgnację
i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, Bulwarze Nadwarciańskim wraz
z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.
W roku 2018, realizując zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, miasto:
 przekazało dotację w wysokości 310.000,00 zł na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a,
 zrealizowało na kwotę 56.410,00 zł zadanie w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego pn.: ,,Zakup i dostawa samochodu przeznaczonego do transportu
zwierząt, z klimatyzacją, na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”,
 udzieliło właścicielom psów i kotów dofinansowania do kosztów zabiegów kastracji
w wysokości 20.135,00 zł.
Rok 2018 to również udzielenie 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.
Zawarto 49 umów na kwotę ogółem 295.023,40 zł.
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Gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i kartografia
W 2018 roku podjęto 19 uchwał dotyczących gospodarowania nieruchomościami gminnymi,
z tego:
 4 dotyczyły sprzedaży przetargowej – nie zrealizowano żadnej uchwały w trakcie roku,
 8 sprzedaży bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 p. 6 (na poprawę zagospodarowania
działki macierzystej) – zrealizowano w 2018 roku 2 uchwały, wpływy z tego tytułu to
141.782,10 zł,
 4 uchwały dotyczące nabycia nieruchomości, z których w 2018 roku zrealizowano
2 uchwały poprzez kupno gruntów o powierzchni ogółem 0,7324 ha na łączną wartość
264.168,30 zł,
 3 uchwały dotyczące zamiany nieruchomości – w 2018 roku zrealizowano 1 uchwałę,
w wyniku której miasto zbyło na rzecz osób fizycznych nieruchomość o powierzchni
0,6351 ha i nabyło od tych osób nieruchomość o powierzchni 0,2528 ha; dopłata na rzecz
miasta z tytuły zamiany wyniosła 287.853,21 zł.
Rada podjęła również 6 uchwał dotyczących obciążenia nieruchomości służebnością
gruntową lub przesyłu. Uchwały zostały zrealizowane.
W minionym roku zostały zawarte 1704 umowy na dzierżawę nieruchomości gminy i 56
umów na dzierżawę nieruchomości skarbu państwa. Wpływy z tytułu dzierżawy
nieruchomości gminnych wyniosły 1.016.989,73 zł a Skarbu Państwa – 29.910,58 zł.
Miasto sprzedało również 62 lokale na rzecz ich najemców. Po uwzględnieniu przysługującej
najemcom bonifikaty wpływy z tego tytuły wyniosły 741.457,13 zł i 2.255,67 z tytułu opłaty
za użytkowanie wieczyste gruntu.
Konieczne jest zasygnalizowanie w tym miejscu, że miasto boryka się z problemem braku
środków finansowych na odszkodowania za przejęte grunty i wykupy nieruchomości. Na
odszkodowania niezbędna jest kwota 8.450.000,00 zł:
- dla osób prawnych 6.550.000,00 zł (w tym 6.000.000,00 zł odszkodowanie dla Skarbu
Państwa),
- dla osób fizycznych – 1.900.000,00 zł.
Natomiast na wykupy nieruchomości – te najpilniejsze – miasto powinno przeznaczyć
4.200.000,00 zł.
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W minionym roku trzem ulicom (Elżbiety Zawackiej, Treny Sendlerowej, Zofii
Sokolnickiej), jednemu skwerowi (Skwer Przyjaciół Dzieci) i jednemu rondu (Rondo
Konińskich Cyklistów) nadano nazwę.
Zmiany w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta mają związek z różnymi
zdarzeniami. Takimi są chociażby podziały nieruchomości. W 2018 roku wydano 58 decyzji
zatwierdzających podział nieruchomości – 11 z urzędu, 46 na wniosek i 1 wynikała
z połączenia i podziału nieruchomości jednocześnie. W wyniku podziałów powstało
50 działek pod drogi publiczne o powierzchni ogółem prawie 3 ha; działki przejęte zostały
przez miasto, ale nie wypłacono odszkodowań z uwagi na brak środków. Aktualnie na
zobowiązania związane z wypłatą odszkodowań zaległych i bieżących niezbędna jest kwota
ok. 2.800.000 zł. Na skutek łączenia i podziału nieruchomości powstało 25 działek, w tym
8 pod drogi publiczne (odszkodowania zostały już wypłacone) i 17 działek pod zabudowę
mieszkaniową.
W 2018 roku podjęta została przez Radę Miasta Konina uchwała nr 814 w sprawie scalenia
i podziału nieruchomości przy ul. Brzozowej w Koninie. Łącznie powstało 112 działek –
4 działki pod drogi publiczne (odszkodowania będzie wypłacał Wydział Gospodarki
Nieruchomościami), 2 działki pod drogi wewnętrzne i 106 działek pod zabudowę
mieszkaniową i usługową.
Inne zmiany w zasobie to inwentaryzacja budynków czy prace geodezyjno-kartograficzne.
W minionym roku ujawniono w ewidencji 92 budynki, zgłoszono do zasobu 943 prace
geodezyjne, a przyjęto do zasobu 876 prac geodezyjnych.
Wydział Geodezji i Katastru przeanalizował w 2018 roku 594 akty notarialne zbycia
nieruchomości pod kątem zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wejściu w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wszczęto postępowania z tego
tytułu. Wydano natomiast 2 decyzje o ustaleniu opłaty w postępowaniach wszczętych w 2012
roku, od których strony wniosły odwołanie do SKO. Wydano również 2 decyzje o umorzeniu
postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość, dotyczyło to spraw wszczętych
z urzędu w 2017 roku.
W 2018 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 roku w sprawie ustalenia
granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany
nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin, doszło do zmiany granic Miasta Konina.
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1 stycznia 2018 roku gmina Stare Miasto powiększyła się o część obszarów ewidencyjnych
Konina – Przydziałki (0,15 ha) oraz Pawłówek (3,76 ha). Zgodnie z rozporządzeniem kolejna
zmiana granic – włączenie do obszaru Konina części obszaru obrębu ewidencyjnego Rumin
o powierzchni blisko 15 ha – nastąpiła 1 stycznia 2019 roku.
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Konin a sprawy mieszkaniowe
Mieszkaniowy zasób miasta Konina stanowią gminne lokale mieszkalne stanowiące własność
miasta w budynkach komunalnych, wspólnot mieszkaniowych oraz lokale miasta
w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których miasto posiada spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Według stanu na dzień 31.12.2018 roku mieszkaniowy zasób miasta Konina wynosił 1.839
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 74.831,82 m2, z tego:
a) 954 lokali o powierzchni użytkowej 37.716,02 m2 w 108 budynkach komunalnych,
b) 880 lokali o powierzchni użytkowej 36.930,26 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.
Miasto wynajmuje dodatkowo 30 lokali mieszkalnych, stanowiących własność innych
podmiotów, na podstawie umów najmu z prawem do podnajmu, o łącznej powierzchni
użytkowej 1.242,32 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 m2 w budynku przy ul. Wodnej 39
należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie,
c) 1 lokal o powierzchni użytkowej 26,56 m2 w budynku przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6 należącym do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie,
d) 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,20 m2 w budynku przy ul. Zakole 5 należącym do
Wspólnoty Mieszkaniowej Zakole 5,
e) 2 lokale o łącznej powierzchni 61,94 m2 w budynkach przy ul. Kolskiej 18 i 20
należących do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Miasto posiada również, od 2012 roku, 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 jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Koninie.
W Koninie jest 40 budynków socjalnych, w których znajduje się 245 lokali o łącznej
powierzchni użytkowej 8.915,60 m2. Jednak, na dzień 31.12.2018 roku, faktyczny zasób
lokali socjalnych wynosił 273 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 9.176,66 m2. Taka
liczba lokali socjalnych wynika z faktu, że umowy najmu lokali socjalnych zawarte są
również w budynkach komunalnych oraz w lokalach wynajmowanych przez Miasto Konin od
innych podmiotów z prawem do podnajmu.
Na dzień 31.12.2018 roku miasto w swoich zasobach mieszkaniowych posiadało 3 lokale
wskazane na tymczasowe pomieszczenia, z tego aktualnie 2 lokale zajmowane są
bezumownie, a jeden to pustostan. 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.
Przyjmuje się, że tymczasowe pomieszczenia mogą być tworzone w lokalach znajdujących
się w budynkach z lokalami o obniżonym standardzie przy ul. Szpitalnej 60, ul. PCK 10 oraz
ul. Marii Dąbrowskiej 8 a, b i c – w przypadku odzyskania lokalu w tych budynkach, lokal
taki można będzie wskazać jako tymczasowe pomieszczenie.
W budynkach mieszkalnych znajduje się 37 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
użytkowej 2.267,40 m2, w tym:
a) 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.185,50 m2 znajduje się w budynkach
komunalnych,
b) 23 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 1.081,90 m2 znajduje się w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych.
Ponadto jest 13 budynków użytkowych wolnostojących, w których znajduje się 37 lokali
o łącznej powierzchni użytkowej 4.610,98 m2. Za te budynki odpowiada Wydział Spraw
Lokalowych.
Miasto ma również budynki użytkowe, za które odpowiada Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego.
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Budynki użytkowe w administrowaniu wydziału to budynki przy:
 ul. Sosnowej 2 (pow.106 m2 ) – dzierżawa (1 umowa),
 Alei Cukrowniczej ( pow.1.844,50 m2 ) – pustostan,
 Ametystowej 1 (pow.1054,60 m²) – użyczenie dla PCK, który prowadzi noclegownię dla
osób bezdomnych,
 ul. Okólnej 54 (pow. 269,44 m2 ) – użyczenie dla MONAR-u,
 Placu Górnika 4 (pow. 648,20 m2) – 3 umowy dzierżawy o łącznej pow. 299,34 m2 oraz
dwie umowy użyczenia o łącznej pow. 314,6 m2,
 ul. Spółdzielców 44B i C (pow. 1451,21 m²) – dwie umowy dzierżawy na łączną
pow.1.024,44 m2
 ul. Nowiny – 8 kompleksów budynków gospodarczo-garażowych o łącznej pow. 1119 m²
– 58 umów na łączną pow. 984 m2
 ul. Chopina 15 – udział wynoszący 2/3 we własności budynku handlowo-usługowego
o powierzchni 104,66 m² – pustostan przeznaczony do sprzedaży.
Budynki, którymi administruje zakład to budynki przy:
 ul. Błaszaka 2b – 14 lokali – 12 z nich o powierzchni ogółem 859,52 m2 było
wynajmowanych, a 2 to pustostany,
 ul. Aleje 1 Maja 6 – najem powierzchni 140 m2,
 ul. Urbanowskiej – najem powierzchni 53,07 m2 do listopada 2018 roku, a od grudnia
2018 roku najem powierzchni 109,26 m2,
 ul. Staszica 27 – najem powierzchni 45,0 m2,
 ul. Powstańców Wielkopolskich 14 – najem powierzchni 435,0 m2,
 ul. 3 Maja 28/32 – najem powierzchni 32,00 m2.
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 lokalu socjalnego tym osobom, wobec
których sąd orzekł takie uprawnienie w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu. Miasto ma
także obowiązek wskazać tymczasowe pomieszczenie dla osób, wobec których sąd nie orzekł
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uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, ale które z lokalu eksmitował komornik.
Aby zminimalizować koszty związane z ewentualnymi roszczeniami z tytułu niedostarczenia
lokalu, miasto na bieżąco prowadzi negocjacje z właścicielami lokali w sprawie odstąpienia
od roszczenia wypłaty odszkodowań. W latach 2014-2018 z tytułu niedostarczenia lokalu
socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku miasto wypłaciło odszkodowanie
w wysokości ogółem 93.457,57 zł; w samym 2018 roku było to 11.775,75 zł.
Na dzień 31.12.2018 roku zarejestrowanych było 160 sądowych wyroków eksmisyjnych
z przyznanym prawem do lokalu socjalnego (w tym 83 wyroki dotyczyły lokali miasta,
a 77 wyroków lokali innych właścicieli) oraz 28 wyroków bez przyznanego prawa do lokalu
socjalnego (w tym 15 wyroków dotyczyło lokali miasta, a 13 wyroków lokali innych
właścicieli).
Potrzeby mieszkaniowe w naszym mieście są duże. Liczbę gospodarstw domowych
oczekujących na listach uprawnionych do przydziału lokali z zasobów Miasta Konina
na koniec roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie:
listy:

2018

a) mieszkań komunalnych

352

b) lokali socjalnych

401

c) zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych

181

d) pomieszczenia tymczasowe

38

RAZEM

972

Aktualnie zarejestrowanych jest 210 wniosków o przydział lokalu (dane za okres od dnia
27.06.2017 roku do dnia 31.01.2019 roku), które będą zaopiniowanie przez Społeczną
Komisję Mieszkaniową w 2019 roku.
W trakcie 2018 roku przydzielono łącznie 46 mieszkań, z czego mieszkań komunalnych – 22,
lokali socjalnych – 20 i lokali zamiennych – 4. Na wykonanie remontów zasobów
w budynkach komunalnych miasto przeznaczyło 1.647.623,65 zł, a na konserwację
budynków i lokali 226.357,57 zł.
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Stan zadłużenia czynszowego na 31 grudnia 2018 roku wynosi 4.648.317,46 zł.
W trakcie roku 7 wnioskodawcom prezydent umorzył zaległości na łączną kwotę 25.737,06
zł. Zadłużenie jest również rozkładane na raty; są 132 aktywne umowy ugody w ramach
których w 2018 roku lokatorzy spłacili zaległości w wysokości ogółem 302.904,33 zł.
W Koninie obowiązuje również zasada spłaty zadłużenia w formie odpracowania zaległości.
Aktualnie jest zawartych 28 umów, kwota do odpracowania to 237.214.,58 zł; według stanu
na dzień 31.12.2018 roku odpracowano zadłużenie w wysokości 103.147,84 zł.
Miasto w 2018 roku na podstawie 2332 decyzji wypłaciło dodatki mieszkaniowe na kwotę
ogółem 2.751.243,32 zł i na podstawie 623 decyzji dodatki energetyczne na kwotę ogółem
53.721,66 zł.
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Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rada Miasta Konina podjęła łącznie 5 uchwał, w tym:
1) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów – uchwała nr 746 Rady Miasta
Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych
na 7 osiedlach;
2) o uchwaleniu miejscowych planów:
 uchwała nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy
ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej część wschodnia (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku, poz. 3160),
 uchwała nr 711 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy
Pociejewo – etap 2 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku,
poz. 3793),
 uchwała nr 745 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama
Mickiewicza – Obrońców Westerplatte (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 lipca
2018 roku, poz. 5776),
 uchwała nr 806 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia
przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, poz. 8941).
W

trakcie

opracowania

pozostają

procedury

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania miasta Konina dla:
 Łężyna,
 Glinki i Kurowa,
 wybranych terenów położonych na 7 osiedlach (Laskówiec, Niesłusz, Morzysław,
Przydziałki),
 rejonu ulicy Kazimierza Błaszaka.
W roku 2018 wydano łącznie 277 decyzji, z czego 249 dotyczyło pozwoleń na budowę.
W tym, między innymi, 1 na budowę budynku wielorodzinnego, 38 na budowę budynków
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mieszkaniowych jednorodzinnych, 13 na budowę sklepów i obiektów usługowych, 7 na
budowę obiektów związanych z przemysłem magazynowym. Pozostałe decyzje dotyczyły
głównie przebudowy lub rozbudowy istniejących już obiektów, a także rozbiórki obiektów.
W 2018 roku przyjęto również 191 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
We wrześniu 2018 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nr 790 w sprawie
przygotowania przez Prezydenta Miasta Konina projektu uchwały Rady Miasta Konina
ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Na jej podstawie miasto
zinwentaryzowało reklamy w mieście, aby móc przygotować odpowiednie zasady i warunki
sytuowania w mieście obiektów małej architektury.
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Transport – system komunikacji miejskiej i drogi
Tuż przy południowej granicy Konina przebiega Autostrada A2, będąca częścią trasy
europejskiej E30. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 92 łącząca Rzepin z Warszawą
i droga krajowa nr 25 z Bobolic do Oleśnicy. W granicach miasta są również drogi: krajowa
nr 72 Konin – Rawa Mazowiecka, wojewódzka nr 264 Konin – Kleczew, wojewódzka nr 266
Konin – Ciechocinek.
Komunikację autobusową w Koninie i okolicach zapewniają miejskie spółki –
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie Sp. z o.o. oraz prywatni przewoźnicy. Aktualnie 15 przewoźników korzysta
z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i są to: "BUS" Andrzej Gawroński, KPTS
Inowrocław, KPTS Włocławek, EURO-BUS Krysztofowicz, PKS Transport Turek, TRAKO
Wrocław, PKS Staszów, PKS Gniezno, EUROMATPOL Mateusz Czkalski, JAR-TRANS
Jarlaczyński Bartosz, MALTRANS Malwina Gawrońska-Jaszczura, "WIKTORIA", Koleje
Wielkopolskie, WiP TRANS s.c., FLIXBUS Warszawa.
Obecnie Konin jest również stacją linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice,
będącej częścią europejskiej linii kolejowej E-20 Berlin – Moskwa. Aktualnie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. modernizują linię kolejową E-20 na odcinku Warszawa – Poznań.
Miasto oczekuje na budowę nowego dworca PKP, którą realizować będzie spółka Dekada
oraz PKP S.A. i jej spółka zależna Xcity Investment.
Miasto jako organizator publicznego transportu zbiorowego swoje zadania wykonuje poprzez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., które jest ukierunkowane na
realizację przewozów na terenie sąsiadujących z Koninem powiatów. W 2018 roku PKS
posiadało 156 sztuk autobusów i realizowało usługi w zakresie organizacji publicznego
transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatów
konińskiego, kolskiego i słupeckiego.
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. zapewnia natomiast przewozy autobusowe
głównie na terenie miasta. Spółka w 2018 roku obsługiwała 22 linie autobusowe dysponując
57 autobusami.
W 2018 roku rozpoczęły się prace nad nowym rozkładem jazdy MZK. Nowy rozkład jazdy
ma być o wiele lepiej dopasowany do potrzeb mieszkańców z uwagi na uproszczenie tras linii
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i zapewnienie rytmicznej częstotliwości (taktu) kursowania autobusów komunikacji miejskiej
na poszczególnych liniach.
W minionym roku 8 punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina, w ramach projektu
pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI",
wyposażonych zostało w informację pasażerską w formie tablic elektronicznych. Tablice
informacyjne przystankowe umożliwiają wyświetlanie informacji odjazdowych oraz innych
komunikatów dyspozytorskich, które wysyłane są z Centrum Obsługi. Tablice zasilane są
akumulatorami ładowanymi ze źródeł odnawialnych. Szacunkowy czas dojazdu wyświetlany
jest na podstawie lokalizacji autobusu.
Elektroniczny zakup biletów na przejazdy MZK zniknął wraz z początkiem 2018 roku, gdy
swoją działalność zakończyła firma CallPay. To ona do stycznia obsługiwała MZK Konin i za
pomocą jej aplikacji mieszkańcy mogli kupować bilety.
SkyCash to nowa aplikacja (dostępna w Koninie od lutego 2018 roku), za pomocą której
można kupować bilety na przejazdy autobusami MZK Konin. Dzięki niej można opłacić
również postój pojazdu w płatnej strefie parkowania czy zakupić bilet do kina. Asortyment tej
aplikacji jest bardzo szeroki. W SkyCash dostępne są normalne i ulgowe bilety MZK Konin:
jednoprzejazdowe, czasowe (24-godzinne, 10-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe) i sieciowe
roczne.
Konin od lutego 2018 roku należy grona miast, w których rozkład jazdy sprawdzać można
na stronie internetowej i w aplikacji Jakdojade. Strona i aplikacja są bardzo łatwe
w obsłudze. Wystarczy podać swoją lokalizację i punkt docelowy, a system sam poda
wszystkie informacje - przystanek początkowy i końcowy, czas odjazdu i przejazdu oraz
numer linii autobusowej. To duża zmiana w porównaniu do rozkładu jazdy dostępnego
dotychczas jedynie na stronie MZK Konin, niedostosowanej do urządzeń mobilnych
i wymagającej od użytkownika szukania dogodnego połączenia po rozkładzie jazdy dla
konkretnego przystanku i konkretnej linii autobusowej. Jakdojade to udogodnienie dla
mieszkańców Konina, ale i dla przyjezdnych, którzy miasto znają znacznie gorzej (lub wcale)
i do tej pory mogli mieć duże problemy z korzystania z autobusów MZK Konin.
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 jest 100 rowerów i 11 stacji rowerowych, a ponadto 2 tandemy, które
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firma Nextbike Polska S. A. udostępniła miastu nieodpłatnie do 2021 roku. Stacje systemu
wypożyczalni rowerów miejskich w Koninie zlokalizowane są przy: ul. Aleje 1 Maja,
ul.

F.

Chopina,

ul.

Dworcowej,

ul.

Poznańskiej,

Bulwarze

Nadwarciańskim,

ul. Grunwaldzkiej, Parku im. Fryderyka Chopina, ul. Piłsudskiego, ul. Zakładowej,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Popiełuszki. Ewentualna rozbudowa systemu jest
uzależniona od możliwości finansowych miasta oraz potrzeb mieszkańców.
W granicach Konina, jest prawie 212 kilometrów dróg publicznych, w tym:
 krajowych - 28,072 km,
 wojewódzkich - 7,889 km,
 powiatowych - 55,901 km,
 gminnych - 119,926 km.
W Koninie jest ok. 80 km dróg wewnętrznych.
Obiektów inżynieryjnych jest 37: 16 mostów, 11 wiaduktów, 6 estakad, 2 przejścia
podziemne i 2 kładki dla pieszych. Zaś ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych 37,497 km.
Dbanie o stan dróg i obiektów w mieście to zadanie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
(ZDM). Wydatki jednostki, wykonane na kwotę 16.144.150,33 zł, to głównie remonty
i utrzymanie dróg (w szczególności jest to zimowe utrzymanie, na które ZDM przeznaczył
w 2018 roku ponad 2,3 mln zł) oraz drogowych sygnalizacji świetlnych, ale także utrzymanie
zieleni w pasach drogowych.
Rok 2018 to kolejny rok problemów związanych ze stanem estakad na Trasie Bursztynowej.
W trakcie roku dokonywano napraw estakady wschodniej E5 na Trasie Bursztynowej takich
jak: demontaż kabla sprężającego nad podporą 6 i próba demontażu kabla nad podporą 5 i 7,
wykonanie żelbetowych elementów oporowych, montaż wykonanej konstrukcji stalowej
i dewiatorów nad podporami, wbudowanie nowych splotów kabla sprężającego, wykonanie
sprężenia i zabezpieczenia antykorozyjnego (iniektowania) oraz wykonanie uzupełnienia
iniektu w pozostałych kablach sprężających estakadę. Przeprowadzono również dalsze
badania stanu technicznego obiektów przeprawy.
Zadania ZDM to również oświetlenie ulic, placów i dróg, a to aż 8,5 tysiąca punktów
świetlnych oraz utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 200 km. Na
wydatki związane z dostawą energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej dla
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celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów terenie miasta Konina
przeznaczono kwotę 3.569.505,98 zł, co stanowi 22,54 % ogólnej sumy środków
wydatkowanych w 2018 roku. Na utrzymanie i konserwację oświetlenia dróg i ulic, placów
na

terenie

Miasta

Konina,

zapewniając

prawidłowe

funkcjonowanie

oświetlenia,

przeznaczono kolejny 1.406.576,56 zł.
Kwotę 934 299,15 zł zarząd przeznaczył na utrzymanie i konserwację przepompowni
i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konin oraz opłaty stałe i zmienne za
wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska. Znaczny wzrost tych opłat –
o kwotę 76 971,50 zł (210,48%) w stosunku do wydatków w 2017 roku – spowodowany jest
zmianą przepisów prawnych.
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Przedsiębiorczość
Głównym celem „Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020” jest poprawa warunków
życia mieszkańców naszego miasta. Jedną z metod osiągnięcia założonego celu jest rozwój
przedsiębiorczości. W osiągnięcie założonego celu strategicznego wpisuje się Program
Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 przyjęty uchwałą nr 382 Rady
Miasta Konina dnia 28 września 2016 roku. W 2018 roku realizowane były następujące
zadania:
1. Aktywizacja gospodarcza Starówki – koncepcja i założenia.
W związku z podjęciem prac nad „Zestawem narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru
rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż” dokonano „Analizy potrzeb stworzenia
i określenia zakresu działalności Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na obszarze
rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie”.
6 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie nastąpiło ogłoszenie wyników
konkursu na nazwę i logo budynku planowanego na Centrum Aktywizacji SpołecznoGospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.
2. Zagospodarowanie podwórek na obszarze rewitalizacji.
Jednym z zadań (aktualnie w trakcie realizacji) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja
konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016 – 2023
wraz z modelowym pilotażem”, jest zagospodarowanie wraz z mieszkańcami podwórek
znajdujących się na obszarze rewitalizacji „Starówka”. We wrześniu odbyło się spotkanie pn.
„Konin od podwórka” z mieszkańcami miasta, przedstawicielami organizacji pozarządowych
i urzędnikami, które było okazją do rozmowy o perspektywie zmian na Starówce, budowaniu
lokalnej społeczności, inspiracją do tworzenia lokalnych inicjatyw i aranżacji przestrzeni.
Realizacja zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” swoim zasięgiem obejmuje pięć
podwórek, z których zostaną wybrane te najbardziej aktywne, pomysłowe i najlepiej
zorganizowane. Spotkania na podwórkach, które odbyły się we wrześniu i październiku 2018
roku przybliżyły mieszkańcom ideę, wdrożyły w plan realizacji, zamysł i cel przedsięwzięcia.
Rozbudziły pomysły lokatorów na ładną i wyjątkową wspólną przestrzeń sąsiedzką oraz chęć
do zmiany wizerunku otoczenia i gotowość do wdrożenia tej wizji w życie.
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Kolejnym etapem realizacji było przeprowadzenie warsztatów, które zainicjowały integrację
zainteresowanych, aktywnie angażujących się w wyposażenie wspólnej przestrzeni.
Mieszkańcy wypracowali zagospodarowanie swojego modelowego podwórka według
własnych upodobań i potrzeb.
3. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia.
2 lutego 2018 roku w Konińskim Domu Kultury odbyła się Gala Konińskiego Biznesu,
podczas której wręczono wyróżnienia w XXI edycji konkursu o statuetkę „Złotego Konia”.
Podsumowano najważniejsze dokonania miasta w 2017 roku oraz zaprezentowano
możliwości rozwojowe Konina na najbliższe lata. Gala była również okazją do tego, by
zachęcić inwestorów i wykonawców do działań na terenie Konina. Celem corocznego
wydarzenia jest wyróżnienie liderów gospodarki rynkowej, którzy poprzez swoje działania,
nowe inwestycje, technologie czy wzrost zatrudnienia przyczyniają się do rozwoju miasta
i regionu. Ponadto konkurs ma na celu wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla Miasta
Konina w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sportu, służby zdrowia czy gospodarki.
Po raz pierwszy Prezydent Miasta Konina postanowił przyznać szczególne wyróżnienie statuetkę „Diamentowego Konia”, którą otrzymali Wojciech Pluta – Plutowski wraz z córką
Itą Pluta – Plutowską za działania charytatywne oraz szczególną wrażliwość społeczną. Poza
tym jak co roku przyznano wyróżnienia w czterech kategoriach. W kategorii
„Mikroprzedsiębiorstwo” kapituła konkursu przyznała statuetkę dla sklepu dziecięcego
Smykoland w Koninie (nominowane były również J.A.W Akcesoria Dachowe oraz Biuro
Obsługi Inwestycji „Innowator – Plus” Piotra Żywicy). Złotego Konia w kategorii „Mała
i Średnia Firma Roku” otrzymała firma Laser – Stal Sp. z o.o. (nominowane firmy to: Fabet
Sp. z o.o. oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.). Natomiast w kategorii „Sponsor Roku – Za Serce”
statuetka powędrowała do firmy Dekada Konin sp. z o.o. (nominowano firmy: Aluminium
Konin Impexmetal S.A. oraz Nadleśnictwo Konin – Lasy Państwowe). Człowiekiem Roku
2017 został Jan Woźniak dyrektor zarządzający Aluminium Konin Impexmetal S.A. O tytuł
ten, decyzją kapituły, ubiegali się również Elżbieta Barszcz propagatorka kultury i sztuki
w naszym regionie oraz Krzysztof Pydyński dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie.
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4. Konińskie Targi Przedsiębiorczości.
21 kwietnia 2018 roku odbyła się kolejna edycja Konińskich Targów Przedsiębiorczości
Przemysłu

Spożywczego.

Miejscem

wydarzenia

była

hala

widowiskowo-sportowa

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie przy ul. Popiełuszki 2a. Swoją ofertę
zaprezentowało ponad 50 firm, w tym wystawcy z miast partnerskich Konina: Czerniowce
z Ukrainy i Henin Beaumont z Francji. Gościem specjalnym Targów był Robert Makłowicz.
Jak co roku wszyscy wystawcy targów wzięli udział w konkursie w dwóch kategoriach:
najlepszy produkt oraz profesjonalna prezentacja oferty. Statuetkę w kategorii najlepszy
produkt otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CAPRI, która zajmuje się produkcją
naturalnych, zdrowych serów. Drugie miejsce zajęła MIODOSYTNIA Michała Imbiorowicz
(miody pitne), a trzecie AMFOOD DR DESOX (soki jednodaniowe). Natomiast w kategorii
profesjonalna prezentacja oferty statuetka powędrowała do firmy CHEMAT Sp. z o.o. Drugie
miejsce zajęła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krośniewicach i trzecie Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Kole. Ponadto dwie firmy z miast partnerskich Konina otrzymały
wyróżnienia: Dom cukierniczy ‘’VANIL’’ Czerniowiec oraz ‘’O MACARONS TOQUES’’Francja.
Zwycięzcy obu kategorii otrzymali również voucher o wartości 2.000,00 zł każdy
ufundowany przez Adriana Jaworskiego – Mistrza Polski Juniorów Carvingu, który podczas
Targów zaprezentował sztukę rzeźbienia w owocach i warzywach.
Podczas IV Konińskich Targów Przedsiębiorczości nagrodzono również laureatów konkursu
pn.

„Młody

przedsiębiorca

–

pomysł

na

biznes

z

uwzględnieniem

wiedzy

o przedsiębiorczości”, który polegał na przygotowaniu w trzyosobowych zespołach
prezentacji multimedialnej dotyczącej pomysłu na biznes. Zwycięzcami konkursu zostali
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Koninie.
5. Forum Lokalnej Gospodarki.
We

wrześniu

2018

roku,

w

Ośrodku

Szkoleniowo-Wypoczynkowym

„Wityng”

w Mikorzynie, odbyło się czwarte Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki, którego
uczestnikami byli nie tylko przedsiębiorcy z Konina, ale całej aglomeracji konińskiej,
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także instytucji otoczenia biznesu.
Tematy poruszane podczas Forum dotyczyły utworzenia klastra energetycznego „Zielona
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Energia Konin”. Wprowadzenia do niniejszego tematu dokonał zastępca prezesa zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Szymon
Michalski, który przedstawił możliwości finansowania działań klastrów w obszarze
Odnawialnych Źródeł Energii oraz zarządzania energią. Następnie Grzegorz Putynkowski prezes zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. omówił
realizowane i planowane inwestycje w Koninie w ramach utworzonego klastra.
Gościem specjalnym wydarzenia był mjr Rocco A. Spencer – mówca motywacyjny, który
prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Leadership Source. W swoim wystąpieniu przybliżył
uczestnikom takie kwestie jak: przywództwo, misja czy sukces. Spotkanie poprowadziła
znana dziennikarka telewizyjna Anna Przewoźniak.
6. Bezpłatne wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników
Co roku miasto Konin organizuje dla przedsiębiorców i ich pracowników bezpłatne wsparcie
szkoleniowe. W 2018 roku przeprowadzono trzy szkolenia branżowe, które objęły łącznie 82
osoby. Na szkoleniu branżowym pn. „Prawo pracy” omówiono rodzaje umów o pracę i nowe
zasady zawierania umów terminowych. Poruszono zagadnienie dotyczące zawierania dwóch
umów o pracę z jednym pracodawcą oraz zaprezentowano problemy i wątpliwości dotyczące
zmiany treści umowy o pracę. Niniejsze szkolenie przeprowadzone zostało przez
przedstawicielkę firmy ApexNet Sp. z o.o.
Kolejne szkolenie branżowe - „Ochrona danych osobowych”, dotyczyło obowiązków
prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożonych przez RODO,
dostosowania polityki bezpieczeństwa do RODO oraz budowania procedur wewnętrznych
systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych
wymogów RODO. Niniejsze szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicielkę
Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu.
Szkolenie pn. „Budowanie wizerunku firmy na rynku” dotyczyło takich zagadnień jak: czym
jest wizerunek firmy i jak wpływa na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne firmy, znaczenie
wizerunku firmy dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, proces budowania
strategii wizerunkowej, narzędzia wykorzystywane do budowania wizerunku firmy na rynku
oraz promowanie wizerunku firmy wśród klientów, pracowników, dostawców. Ponadto
uczestnicy szkolenia zostali objęci warsztatami z zakresu autoprezentacji „kluczowych osób”
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w firmie jako elementu budowania wizerunku firmy na rynku. Niniejsze szkolenie
przeprowadzone zostało przez przedstawicielki firmy ATTESTOR SC z siedzibą we
Wrocławiu.
7. Rada Konsultacyjna ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina.
18 września 2018 roku odbyło się IX posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych
przy Prezydencie Miasta Konina, którego kluczowymi tematami były: Inwestycje
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w OZE i ciepłownia geotermalna
w Koninie. Prezes PWiK Sp. z o.o. Zbigniew Szymczak omówił koncepcję wykorzystania
energii z OZE do zasilania obiektów spółki, która zakłada wykorzystanie: elektrowni
fotowoltaicznych, kogeneracji (wykorzystanie biogazu powstałego z fermentacji osadu do
wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej) oraz pomp ciepła. Obecnie już istniejące oraz
przyszłe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii pozwolą na zaspokojenie
potrzeb energetycznych PWiK Sp. z o.o. Niesie to za sobą niewątpliwie wiele korzyści, takich
jak: zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie uzależnienia się od
dostaw energii od lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej, stworzenie warunków do
współdziałania wytwórców, konsumentów i prosumentów na rynku energii w ramach Klastra
Energii.
Kolejnym tematem była koncepcja budowy ciepłowni na bazie złoża geotermalnego
w Koninie zaprezentowana przez Stanisława Jareckiego – prezesa MPEC Konin Sp. z o.o.
Omówione zostały warianty rozpatrywanych układów technologicznych wykorzystania ciepła
ze źródeł geotermalnych do zasilenia systemu grzewczego Konina. Przedstawiony został
szczegółowy plan budowy ciepłowni.
Prezydent Miasta Konina poinformował o planowanych inwestycjach drogowych miasta:


budowa połączeń drogowych do wiaduktu, nad linią kolejową E20, łączącego ulice
Paderewskiego i Wyzwolenia,



modernizacja ulicy Przemysłowej, od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania
z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową,



przebudowa ulicy Jana Pawła II, od rond turbinowych do mostu w Laskówcu,



budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem Ulgi.

Chcąc pozyskać środki na te inwestycje miasto zdecydowało się na emisję obligacji
komunalnych o wartości 120 mln zł.
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8. Akademia Młodej Przedsiębiorczości.
Miasto Konin wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą
Gospodarczą po raz kolejny zorganizowało Akademię Młodej Przedsiębiorczości, której
celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz lokalnego rozwoju
gospodarczego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
W ramach Akademii zorganizowane zostały szkolenia i warsztaty dla studentów o tematyce:


rola instytucji wsparcia biznesu w Koninie,



planowanie strategiczne w jednostkach samorządowych i podmiotach gospodarczych,



sztuka autoprezentacji,



wystąpienia publiczne,



wsparcie finansowe na start,



procedura zakładania działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów
prawnych,



jak osiągnąć sukces w biznesie.

Uczestnicy Akademii odbyli także dwie wizyty studyjne w konińskich firmach: Hortimex
Plus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Blues Hostel w celu nabycia praktycznych
umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia
prowadzone były przez przedstawicieli konińskich instytucji oraz przedsiębiorców.
W ramach Akademii odbył się także konkurs dla studentów polegający na przygotowaniu
prezentacji w trzyosobowych zespołach i przedstawieniu jej przed komisją konkursową.
Temat pracy związany był z promocją gospodarczą i kulturalną naszego miasta. Zwycięzcy
konkursu otrzymali nagrodę w postaci dwudniowego szkolenia z zakresu Asertywność
i obrona przed manipulacjami wraz z noclegiem i wyżywieniem w Warszawie.
9. Kampania dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”.
W listopadzie 2018 roku w Konińskim Domu Kultury odbył się finał Kampanii informacyjno
– promocyjnej pn. „Być przedsiębiorcą” zorganizowanej dla uczniów szkół średnich, której
celem jest promocja przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i zachęcenie ich do kreatywnego i pozytywnego myślenia o prowadzeniu własnego biznesu.
Podczas gali finałowej przedstawiciele 8 szkół średnich zaprezentowali pomysł na sklep
internetowy, opracowany podczas warsztatów pn. Startup Shaker. Koncepcje biznesowe
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podczas finału oceniane były przez trzech konińskich przedsiębiorców a następnie krótkie
wystąpienie pt. „Jak zmienić pasję w biznes” zaprezentował prezes STARTUP Academy –
Michał Misztal.
Finał kampanii poprzedzony został zespołowymi warsztatami ekonomicznymi pn. Startup
Shaker. Uczniowie szkół średnich pracowali w sześcioosobowych zespołach pod okiem
trenerów oraz nauczycieli. Podczas warsztatów zespoły kreowały pomysł, dopracowały
koncepcję, stworzyły persony swoich klientów i kanwę pomysłu biznesowego za pomocą
szablonu Business Model Canvas, opracowały koncepcję sklepu internetowego. Praca nad
modelem biznesowym trwała 2 dni, a podczas gali przedstawiciele zespołów zaprezentowali
pomysły podczas trzyminutowego wystąpienia. Jury najwyżej oceniło pomysł Zespołu Szkół
Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica pn. E-FULGUR. Drugie miejsce zajęło II
Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze sklepem internetowym
PET CHARGE. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Stefana Batorego z pomysłem SHOES ECO DESIGN.
Ponadto w kampanii rywalizowały zespoły z I liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza
Kościuszki, Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.
W Koninie, 21 czerwca 2018 roku, podpisano porozumienie dotyczące utworzenia klastra
energetycznego „Zielona Energia Konin”. Porozumienie podpisali założyciele klastra,
którymi są: Miasto Konin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
(koordynator klastra), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o.,
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., oraz Centrum Badań
i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. Celem klastra jest integracja potencjałów oraz
podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE. Klaster
wspiera zarządzanie energią w celu stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych
i prywatnych na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.
Ponadto wspiera również zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty
uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona a czasem niemożliwa. Stworzona sieć powiązań
między podmiotami
technologicznych

oraz

umożliwia
szybko

rozwój

w

zmieniającego

nawiązaniu
się

do

otoczenia

najnowszych

trendów

prawno-gospodarczego

w dziedzinie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej w Polsce oraz Unii Europejskiej. Klaster
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„Zielona Energia Konin”, w listopadzie 2018 roku, otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra
w ramach II Konkursu dla klastrów energii, ogłoszonego przez Ministerstwo Energii.
Certyfikat uzyskały 33 klastry z 13 województw, a 6 najlepszych, w tym Klaster „Zielona
Energia Konin”, otrzymało certyfikat z wyróżnieniem.
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Pomoc społeczna i PFRON
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem. Jednostką odpowiedzialną za pomoc społeczną w Koninie jest
przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz poradnictwa interdyscyplinarnego na rzecz
mieszkańców miasta.
W Koninie z pomocy i wsparcia w 2018 roku skorzystało 4395 osób, co stanowiło 6,06%
wszystkich mieszkańców maist. W stosunku do 2017 roku łączna liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 175 osób. Przyczyną wzrostu było zwiększenie liczby
osób objętych pomocą w formie pracy socjalnej. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano
świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 59
osób. Z roku na rok obserwowany jest niewielki spadek osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, na co wpływ może mieć spadek bezrobocia oraz wypłacane od kwietnia
2016 r. świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+).
Miasto na pomoc społeczną wydało w 2018 roku kwotę 98.034.153,21 zł, w tym na zadania:
 własne gminy – 24.861.637,88 zł (zasiłki celowe, okresowe i stałe, dożywianie, pomoc
w naturze, usługi opiekuńcze),
 własne powiatu – 2.024.980,61 zł (rodzinna piecza zastępcza)
 zlecone gminy – 66.564.397,25 zł (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+, świadczenie w ramach programu „Dobry
start”),
 zlecone powiatu – 702.969,92 zł (dodatki wychowawcze).
W 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki
finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w wysokości 3.391.731,42 zł, w tym na:
 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 3.148.963,00 zł,
 Program Aktywny Samorząd – 203.406,00 zł,
 Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami – 39.362,42 zł.
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Ośrodek realizuje również, poprzez Klub Integracji Społecznej i Sekcję Poradnictwa
Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, zadania w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ich działalność w 2018 roku
przeznaczone zostały środki z programu profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych w wysokości 460.619,23 zł.
Szczegółowe informacje o systemie pomocy społecznej znajdą Państwo w raporcie
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2018 rok i w ocenie
zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
W Koninie obowiązuje „Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców
Konina na 2015 – 2025” przyjęta uchwałą nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października
2014 roku Strategia jest dokumentem, w którym zostały zawarte kierunki działań na lata 2015
– 2025 w zakresie polityki społecznej miasta. Zawiera część diagnostyczno – analityczną,
cele główne i szczegółowe, kierunki działań, wskaźniki monitorowania i prognozowane
zmiany w obszarach: rodzina, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność
starość. Zgodnie z wymienionymi kierunkami działań pracownicy ośrodka realizowali w roku
ubiegłym programy mające na celu wsparcie mieszkańców w powyższych obszarach
i pozyskiwali środki finansowe w ramach ogłoszonych konkursów.
Działania programowe miały przede wszystkim na celu udzielanie specjalistycznego wsparcia
konkretnej grupie osób i były realizowane w ramach niżej wymienionych programów:
1. Program „Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów
klas V konińskich szkół podstawowych, którego celem było przekazanie dzieciom wiedzy
na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia
przemocą. Zajęcia odbyły się dla 845 uczniów klas V szkół podstawowych.
2. Program „Psycholog Rodzinny”, którego celem było jak najszybsze dotarcie i udzielenie
wsparcia i pomocy osobie i rodzinie będącej w sytuacji kryzysowej. Pomocą w ramach
programu objęto 3 rodziny.
3. „Szansa na życie”. Celem programu jest między innymi umożliwienie anonimowego
pozostawienia dziecka w przystosowanym miejscu, które pozwoli otoczyć je odpowiednią
opieką. Jak do tej pory nie było przypadku w Koninie pozostawienia noworodka w
przystosowanym oknie.
4. „Program aktywizująco - wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych”, którego
celem jest umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie
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poprzez wsparcie osób i rodzin przebywających w mieszkaniach chronionych. W 2018
roku programem objętych było 10 rodzin.
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 jest realizacja działań
profilaktycznych polegających na udzielaniu pomocy specjalistycznej, prowadzeniu zajęć
edukacyjnych dla dzieci, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W 2018 r. odbyło się 18 spotkań “Grupy wsparcia”, łącznie w spotkaniach uczestniczyło
14 rodzin.
6. „Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020” - cel główny
wsparcie rodzin zagrożonych problemami oraz posiadających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
7. Pozyskaliśmy środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 3.079.050,00 zł, na
dożywianie (posiłki oraz zasiłki celowe na żywność). Realizacja programu opisana
w zadaniach własnych gminy.
8. Kontynuowaliśmy pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - celem programu było
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program 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. Ze wsparcia
m.in. na pokrycie kosztów czesnego, dodatek związany z kosztami kształcenia np. zakup
książek, materiałów dydaktycznych, itp. skorzystało 61 osób.
9. „Złota jesień życia” program dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie
Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie którego celem głównym jest
zwiększenie możliwości aktywnego uczestniczenia osób starszych w życiu społecznym
i kulturalnym oraz nabycie nowych umiejętności poprzez ukończenie cyklu zajęć
w Klubie Integracji Społecznej. W roku 2018 w programie uczestniczyło 25 seniorów.
10. „Program wychodzenia z bezdomności na lata 2016 -2019” przyjęty Uchwałą Nr 304
Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r. Cel główny, to przeciwdziałanie poszerzaniu
się i utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do społecznego i ekonomicznego
usamodzielnienia się osób bezdomnych i ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu
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społecznym. W ramach tego programu: zabezpieczono schronienie 5 osobom, zapewniono
posiłki dla 32 osób, 2 osoby otrzymały lokal socjalny, a 4 osób wynajęło mieszkanie,
4 osoby uzyskały miejsce w Domu Pomocy Społecznej, zapewniono pomoc w uzyskaniu
stopnia niepełnosprawności dla 4 osób, 34 osoby podjęły leczenie uzależnień,
umożliwiono kolejnym 8 osobom pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej,
jak

również

ubezpieczenia

organizowanych

w

Klubie

zdrowotnego,
Integracji

5

osób

Społecznej,

uczestniczyło
przeprowadzono

w

zajęciach
interwencje

w miejscach, gdzie w szczególności przebywają osoby bezdomne, upowszechniano
materiały

informacyjne

dotyczące

podmiotów

udzielających

pomocy

osobom

bezdomnym.
11. „Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień
i przemocy domowej realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016 roku – grudzień 2019 roku”,
przyjęty Uchwałą Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r., którego celem jest
odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku
pracy oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób bezrobotnych, w tym
dotkniętych konsekwencjami uzależnień i przemocą domową poprzez aktywne
uczestnictwo i ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W realizacji
programu w roku 2018 uczestniczyło 17 osób.
12. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
otwartego konkursu ofert na realizację programu Resortowy program wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotację w wysokości 102.103,77 zł na dofinansowanie
wynagrodzenia 6 asystentów rodziny i kwotę 46.423,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia
4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem programu było wsparcie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
13. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Prom” w Koninie (Rodzinny Dom Dziecka)
realizowany był projekt pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt wpisywał się w założenia strategii
rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025.
Przedmiotem projektu było interdyscyplinarne wsparcie rodzin w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczo – wychowawczych. W ramach działań przewidzianych do
realizacji, rodziny miały zapewnione wsparcie profilaktyczne, edukacyjne, opiekuńcze,
nakierowane na pobudzenie aktywności i odpowiedzialności rodzin oraz minimalizowanie
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sytuacji trudnych i kryzysowych. Projekt skierowany był do mieszkańców Konina, jego
działaniami objęto 48 osób dorosłych i 16 dzieci z rodzin biologicznych, mające problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz 66 osób dorosłych i 24 dzieci z rodzin zastępczych.
Ponadto przeszkolono 12 osób – dorosłych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej. W ramach projektu, wspólnie ze stowarzyszeniem, została opracowana
„Strategia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 – 2025”,
przyjęta uchwałą nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku Założeniem
strategii jest wzmocnienie rodziny prowadzące do prawidłowego wypełniania swojej
funkcji oraz wskazanie metod i kierunków działania, które przyczynią się do
minimalizowania różnic w starcie w dorosłość dzieci, także tych które dorastały w pieczy
zastępczej.

Dokument

zawiera

część

diagnostyczno-analityczną,

cele

główne

i szczegółowe, kierunki działań, wskaźniki monitorowania i wdrażanie, zarządzanie oraz
monitoring. Wartość projektu ogółem to 960.801,36 zł, w tym środki Unii Europejskiej –
816.681,15, środki budżetu państwa – 94.150,21 zł i środki miasta - 49.970,00 zł. W 2018
roku wydatkowano kwotę 339.909,36 zł z wkładem własnym miasta w wysokości
24.985,00 zł.
W mieście funkcjonuje też Pogotowie Opiekuńcze będące placówką opiekuńczowychowawczą o charakterze interwencyjnym, która świadczy pomoc i wsparcie dla dzieci
i młodzieży pozbawionej (okresowo lub w sposób stały) opieki rodzicielskiej oraz
przejawiającej zaburzenia funkcjonowania w sferze społecznej i emocjonalnej. Celem działań
naszej placówki jest zapewnienie dzieciom doraźnej opieki, poczucia bezpieczeństwa, a także
zdiagnozowanie przyczyn doświadczanych trudności oraz inicjowanie i ukierunkowanie
działań opiekuńczych i terapeutycznych. Zaspokajamy również indywidualne potrzeby dzieci
w zakresie edukacji tj. wyrównywania opóźnień szkolnych i kontynuowania nauki na
odpowiednim poziomie oraz w zakresie potrzeb zdrowotnych tj. dostępu do podstawowej
oraz specjalistycznej opieki medycznej. Równolegle pracujemy z rodzinami naszych
podopiecznych, diagnozując ich umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz prowadząc
działania usprawniające i podwyższające ich kompetencje rodzicielskie i społeczne w celu
stworzenia warunków powrotu dzieci pod opiekę rodziny biologicznej. Realizację
powyższych celów zapewnia zatrudniona w placówce wyspecjalizowana, doświadczona
i kompetentna kadra w osobach psychologa, pedagoga, wychowawców, pracownika
socjalnego oraz pielęgniarki. Pogotowie dysponuje 20 miejscami dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Konina; jeśli placówka posiada wolne miejsca, przyjmuje również
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podopiecznych z terenu innych powiatów. Ze względu na interwencyjny charakter placówka
zapewnia opiekę dzieciom w każdej kryzysowej sytuacji, w tym również uciekinierom
z domów rodzinnych i innych placówek opiekuńczych do czasu ich odebrania przez
opiekunów. W minionym 2018 roku w placówce przebywało 41 wychowanków, w tym 14
z innych powiatów (Kępno, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Konin, Koło, Słupca). Do domów
rodzinnych powróciło 14 dzieci, 11 zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
a 3 w instytucjonalnej. Jeden wychowanek opuścił placówkę po osiągnięciu pełnoletności.
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Oficer Dostępności
W konińskim samorządzie w 2017 roku utworzono stanowisko oficera dostępności, którego
zadaniem jest opiniowanie projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa
i dostępności dla osób z niepełnosprawnością czy też ocena dostępności obiektów, ulic,
placów, parkingów, terenów rekreacyjnych.
W 2018 roku oficer dostępności, wspólnie z pracownikami Centrum Organizacji
Pozarządowych, przedstawicielami Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
oraz uczniami Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, przeprowadził badanie,
które oparto na Standardach Dostępności dla Miasta Konina v. 2017 oraz Wytycznych
Projektowania Bez Barier. Całe przedsięwzięcie trwało około roku, prace w terenie –
3 tygodnie. Wyruszając na ulice miasta, 6 grup badawczych miało plan sprawdzenia 400
miejsc. Przebadano 232 przejścia dla pieszych, 56 budynków użyteczności publicznej, 80
przystanków komunikacji miejskiej, 72 parkingi z miejscami postojowymi dla osób
z niepełno sprawnościami oraz 3 tereny rekreacyjne. Efektem badań jest raport o dostępności
architektonicznej Konina, który został udostępniony na portalu miejskim www.konin.pl.
Oficer dostępności spowodował również, że zebrane w trakcie badań dane zostaną
zamieszczone w aplikacji Google MyMaps po to, aby każdy zainteresowany mógł sprawdzić
dostępność przejścia dla pieszych, przystanku komunikacji, obiektu użyteczności publicznej
czy miejsca rekreacji. Możliwe będzie to dzięki transferowi danych do technologii
informacyjno-komunikacyjnej pn. „Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie
elektronicznych usług publicznych”, którą dysponuje Wydział Geodezji i Katastru.
Ponadto, oficer na bieżąco opiniował dokumentacje projektowe, np. wykonania placu zabaw
dla dzieci z niepełnosprawnością przy ul. Przemysłowej 7, budowy ciepłowni geotermalnej
wraz z infrastrukturą” czy połączenia ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie
w związku z modernizacją linii kolejowej E-20.
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Sprawy konsumentów
Sprawami konsumentów w Koninie zajmuje się Miejski Rzecznik Konsumentów, który
udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresu prawa konsumenckiego.
W 2018 roku do rzecznika zostało zgłoszonych łącznie 1105 spraw. W większości
zgłoszonych spraw, do ich pozytywnego załatwienia wystarczyło udzielenie konsumentowi
porady lub pomocy w sporządzeniu pisma do przedsiębiorcy. Dopiero wówczas, gdy
konsument nie mógł pozytywnie zakończyć sprawy, rzecznik działając na rzecz klienta,
podejmował interwencje wobec przedsiębiorcy.
Sprawy, z którymi zwracali się konsumenci do rzecznika obejmowały różne kwestie
począwszy od nienależytego wykonania umów sprzedaży towarów, jak i świadczonych usług
finansowych czy telekomunikacyjnych, usług budowlanych i remontowych, czy też
rozliczenia energii elektrycznej, po kwestie dotyczące spraw ubezpieczeniowych.
Zdecydowaną większość reklamowanych towarów stanowiły: obuwie, odzież, sprzęt RTV
i AGD, komputery i akcesoria komputerowe oraz towary zakupione w ramach umów poza
lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. W 2018 roku zwiększyła się liczba spraw
dotyczących usług turystycznych. Głównym problemem okazywały się zbyt niskie kwoty
rekompensat wypłacane konsumentom w stosunku do ich żądań bądź w ogóle nie uznawano
ich roszczeń. Pomimo wielu działań podejmowanych przez Rzecznika nie wszystkie
interwencje kończyły się dla konsumenta pozytywnie, a organizatorzy usług turystycznych
bez podania przyczyn odmowy nie uznawali w pełni roszczeń swoich klientów.
W 2018 roku Miejski Rzecznik Konsumentów w 165 przypadkach skierował pisemne
wystąpienia do przedsiębiorców, wnosząc o polubowne zakończenie sprawy i przygotował
11 pozwów, na podstawie których konsumenci mogli wytoczyć powództwa. Do
najważniejszych problemów związanych z reklamacją towarów i usług należy brak
znajomości przez konsumentów obowiązujących przepisów prawa. Dlatego też rzecznik
prowadził dla koninian kampanię edukacyjno-informacyjną z zakresu prawa konsumenckiego
i zorganizował kolejną XIV Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej. W marcu 2018
roku w finale olimpiady udział wzięło 51 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, 10
finalistów uhonorowano nagrodami rzeczowymi i dyplomami prezydenta, a 3 najlepszych
finalistów eliminacji miejskich wzięło udział w finale Wielkopolskiej Olimpiady w Poznaniu.
Finał

olimpiady w

Poznaniu

okazał

się

szczęśliwy dla

uczennicy

II

Liceum

Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Koninie, która zajęła III miejsce.
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Samorząd a organizacje pozarządowe
Rada Miasta Konina uchwałą Nr 582 z dnia 25 października 2017 roku przyjęła Program
Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018
rok.
Według rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie zarejestrowane
były w 2018 roku 254 podmioty, w tym:
 19 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 18 uczniowskich klubów sportowych,
 166 stowarzyszeń KRS,
 7 stowarzyszeń zwykłych,
 44 fundacje.
Na realizację programu zabezpieczono w 2018 roku środki finansowe w wysokości do 8.413.860
zł. Kwota faktycznie przekazanych dotacji wyniosła 8.314.113,48 zł.
W minionym roku organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne w 16 obszarach
pożytku publicznego.

Przyznana kwota
dotacji w 2018 r.

Lp.

Nazwa obszaru pożytku publicznego

1

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1.880.000

2

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

1.021.842,48

3

Ochrona i promocja zdrowia

84.500

4

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

1.274,200

5

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

89.990

6

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

138.000

7

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

110.000
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8

Szkolenia uzdolnionych sportowo w wybranych
dyscyplinach
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo

9
10
11
12

3.112.000
329.000
70.000

Ratownictwa i ochrony ludności
Działalność wpierająca rozwój wspólnoty lokalnej i
działań związanych z włączeniem obywateli w
prace na rzecz miasta i jego promocji

50.000
64.710

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

60.726

14

Działalność na rzecz zwiększania roli partycypacji
społecznej

13.845

15

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie

5.300

16

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości

10.000

13

17

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości

-

RAZEM

8.314.113,48

W 2018 roku, realizując założenia programu, w zakresie współpracy finansowej:
 ogłoszono 38 otwartych konkursów ofert – wpłynęło 109 ofert realizacji zadań publicznych,
a zawarto 97 umów,
 w ramach trybu pozakonkursowego, tzw. małych grantów, wpłynęły do urzędu miejskiego 34
oferty realizacji zadań publicznych, a zawarto 23 umowy.
Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), znajdujące się przy ul. 3 Maja 1-3 w Koninie, to
przestrzeń dla organizacji
zapewnia

wsparcie

pozarządowych, grup inicjatywnych i nieformalnych. Centrum

infrastrukturalne

poprzez

użyczenie

lokalu,

użyczenie

adresu

do

korespondencji czy siedziby organizacji. W COP swoją siedzibę mają także: Konińska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
Rada Seniorów Miasta Konina. Na przestrzeni 5 lat, tj. od roku 2014 do 2018, 107 podmiotów
zawarło umowy użyczenia COP i aktywnie korzysta z jego zasobów.
78

W roku 2018 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyły się 373 wydarzenia, których
inicjatorami były m. in.: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i pomocowe, wydziały
urzędu, jednostki organizacyjne miasta. Wydarzeniami tymi były np. walne zebrania NGO,
konferencje prasowe, wizyty studyjne, szkolenia kierowane do NGO, szkolenia tematyczne
organizowane przez NGO, dyżury pomocowe lokalnych NGO,

warsztaty i inne aktywności

lokalnych NGO, dyżury Rady Seniorów, spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, spotkania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, spotkania
Młodzieżowej Rady Miasta Konina, konsultacje społeczne w sprawie Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego, maratony pisania wniosków do KBO, konsultacje społeczne w sprawie Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, dyżury przedstawicieli Urzędu Skarbowego.
W minionym roku po raz kolejny odbył się konkurs „Wolontariusz Roku”, mający na celu
uhonorowanie i zwrócenie uwagi na osoby pracujące bezinteresownie na rzecz innych. W ramach
konkursu wpłynęło do Urzędu Miejskiego 16 zgłoszeń od organizacji pozarządowych, szkół,
instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz od grup mieszkańców. W wyniku głosowania
Wolontariuszem Roku została Beata Piskorz, współpracująca z Towarzystwem Inicjatyw
Obywatelskich w Koninie, zaangażowana w działalność profilaktyczną oraz wsparcie i pomoc
uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Równolegle do konkursu
„Wolontariusz Roku” Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego przeprowadziła konkurs
,,Przedsiębiorca z Sercem” oraz konkurs ,,SuperNOVA”. Laureatem pierwszego została
Spółdzielnia Socjalna ,,Spectrum”, w drugim konkursie wyróżniono Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Autyzmem ,,Gepetto”.
W Koninie od 7 lat działa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Radę na lata 2017 – 2019
powołano zarządzeniem nr 27 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2017 roku w składzie:
 przedstawiciele Rady Miasta Konina: Elżbieta Streker-Dembińska, Mirosław Bartkowiak,
 przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie: Maria Cybulska i Marta Baran,
 przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ewa Jeżak (Stowarzyszenie Koniński Kongres
Kobiet), Juliusz Olędzki (Koniński Klub Tenisowy), Danuta Kowalewska (Stowarzyszenie Dla
Dobra Dziecka), Zuzanna Janaszek – Maciaszek (Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj
Dalej”). W 2018 roku nastąpiły 3 zmiany w składzie osobowym Konińskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego; w miejsce Danuty Kowalewskiej weszła Monika Marciniak (Fundacja
Aluminium), a z uwagi na rozpoczęcie się nowej kadencji rady miasta wskazano dwóch
nowych radnych – Jakuba Eltmana i Macieja Ostrowskiego.
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W minionym roku Rada mi. in.
 odbyła 10 posiedzeń,
 kontynuowała akcję promocyjną ,,Bądź Lokalny zostaw 1% w Koninie,
 uczestniczyła w przygotowaniu i prezentacji organizacji pozarządowych w czasie Jarmarku
św. Bartłomieja,
 włączyła się w organizację Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
 organizowała spotkania z innymi zespołami, m.in.: z Radą Seniorów Miasta Konina,
Powiatową Radą Seniorów, Powiatową Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
Młodzieżową Radą Miasta Konina.
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Koniński Budżet Obywatelski
Na Koniński Budżet Obywatelski należy spojrzeć z dwóch perspektyw, ponieważ rok 2018 to
zarówno realizacja wniosków przegłosowanych w 2017 roku, jak i przygotowania do
głosowania na wnioski w ramach KBO w 2019 roku, a które będą realizowane w 2020 roku.
Uchwałą Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku przyjęto do realizacji
„Koniński Budżet Obywatelski” na rok 2019. Prezydent, zarządzeniem nr 22 z dnia 8 lutego
2018 roku, powołał Zespół Koordynująco-Monitorujący realizację Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2019.
Od 1 do 31 marca 2018 roku przyjmowane były wnioski w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego (KBO) na rok 2019. 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 budżet partycypacyjny było przyjęcie 86 wniosków złożonych do KBO.
W okresie od marca do czerwca 2018 roku odbywały się spotkania Zespołu KoordynującoMonitorującego,

którego

zadaniem

była

wstępna

weryfikacja

wniosków

oraz

rozdysponowanie ich do dalszej oceny formalno-prawnej dokonywanej przez poszczególne
wydziały Urzędu Miejskiego. Pula pieniędzy przeznaczona na realizację w ramach KBO na
2019 rok to 2.000.000,00 zł.

Od lipca do września trwały prace Miejskiej Komisji

Wyborczej. Na terenie miasta Konina utworzono 6 Lokalnych Punktów Wyborczych.
Podczas głosowania, które odbywało się od 1 do 9 września 2018 roku i punktach
wyborczych 9 września 2018 roku, oddano łącznie 3965 głosów. W Lokalnych Punktach
Wyborczych oddano 401 głosów, a przez Internet

zagłosowało 3564 mieszkańców.

Mieszkańcy wybrali do realizacji w 2019 roku 25 projektów na łączną kwotę 1.990.724,99 zł.
Były to następujące projekty:

Lp.

Numer
projektu

Tytuł projektu

Kwota

1.

16

Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

70 000,00 zł

2.

32

Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt

40 000,00 zł

3.

20

Sprzęt ratowniczy umożliwiający
w sytuacjach zagrażających życiu

99 500,00 zł

udzielenie

pomocy

osobom

81

4.

6

Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy

99 990,00 zł

5.

35

Plac Wolności Dzieciom - "Skacząca" fontanna z podświetleniem ożywi
ten kamienny plac

99 999,00 zł

6.

8

Remont chodników Miasta wokół os. "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

60 350,00 zł

7.

31

Kastracja i leczenie kotów wolnożyjących

90 000,00 zł

8.

17

Siłownia zewnętrzna dla III osiedla

98 000,00 zł

9.

9

Zabawa bez barier. Place zabaw dla niepełnosprawnych - rozbudowa,
dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych
placach zabaw

91 000,00 zł

10.

24

Z książką po drodze

99 000,00 zł

11.

29

Schody nad Wartę

99 990,00 zł

12.

5

Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii

80 000,00 zł

13.

7

Siłownia Zewnętrzna na V Osiedlu

99 999,00 zł

14.

37

Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy
Berlinie - piękne, duże, mrugające konstrukcje na kształt gigantycznego
Prezentu, Karocy czy Bombki przez którą można przejść. Poczujmy
prawdziwą magię świąt!!!

99 999,00 zł

15.

10

Parkour park

98 900,00 zł

16.

1

Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach

60 000,00 zł

17.

21

"Radość i zabawa z Kosmatkiem" - budowa integracyjnego placu zabaw
dla dzieci

99 999,99 zł

18.

55

Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze

99 999,00 zł

19.

22

Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz
sensorem smogu

100 000,00 zł

20.

34

Rozświetlamy Stary Konin - "BUDOWA ULIC NA OSIEDLU
PRZYDZIAŁKI W CZĘŚCI NA ZACHÓD OD TRASY
BURSZTYNOWEJ W KONINIE" (ZAKRES RZECZOWY BUDOWA
OŚWIETLENIA ULICZNEGO)

99 999,00 zł

21.

14

Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP

75 000,00 zł

22.

23

KONIN LUBI KSIĄŻKI 4

35 000,00 zł

23.

19

TULIPANY NA DWORCOWEJ KONTYNUACJA

79 000,00 zł

24.

38

Warsztaty wzmacniające dla kobiet

10 000,00 zł
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25.

49

Warsztaty. Seks w małym mieście

5 000,00 zł

W dniach od 23 października do 23 listopada 2018 roku odbywały się konsultacje społeczne
projektu regulaminu w sprawie realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020
– 2024. Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nr 44
z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na
lata 2020 – 2024. Uchwała uwzględnia zmianę przepisów z 2018 roku dotyczących
obowiązkowego już w mieście na prawach powiatu budżetu obywatelskiego.
Przez cały rok 2018 realizowane były projekty wybrane w głosowaniu w 2017 roku.
Mieszkańcy wybrali 18 projektów. Były to następujące projekty (małe i duże) na łączną
kwotę 1.999.926,40 zł.
Projekty małe

1.

Numer
projektu
45

2.

19

3.

64

4.
5.
6.

8
44
53

7.

32

8.

38

9.

22

10.

46

11.

25

12.

41

13.
14.
15.
16.

26
20
30
55

Lp.

Tytuł projektu
NOWE SCHODY W KOPERNIKU
Ścianka treningowa do tenisa ziemnego- wykonana
z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości
ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów
Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych
niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina
Opryski przeciwko kleszczom i komarom
Kopernik dla mieszkańców Konina- WIFI w centrum miasta
Nowoczesne Boisko Trawiaste Kopernika
Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt
z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych
Zwierząt w Koninie
Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koninie
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu
"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej
na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie
Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem
zabaw dla dzieci
Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla
uczniów
ze
sprzężoną
niepełnosprawnością
oraz
zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli
Pętla wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowa wokół Zatorza 2
Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej
Uczymy młodzież ratować- sprzęt do nauki ratowania życia
Seks z kobiecej perspektywy
Razem

Kwota
61 708,00 zł
98 000,00 zł
65 000,00 zł
99 000,00 zł
58 056,00 zł
99 500,00 zł
70 000,00 zł
99 000,00 zł
99 900,00 zł
56 000,00 zł
40 000,00 zł

55 000,00 zł
72 262,40 zł
12 000,00 zł
10 000,00 zł
4 500,00 zł
999 926,40 zł
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Projekty duże
Lp.
1.
2.

Numer
projektu
17
13

Tytuł projektu

Kwota

Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu
Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami
Razem

500 000,00 zł
500 000,00 zł
1000 000,00 zł

Tabele poniżej przedstawiają realizację wniosków KBO w 2018 roku z podziałem na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki gminne i powiatowe.

Lp.

Nazwa zadania

Wykonanie
ogółem

w tym:
część
gminna

Uczymy młodzież ratować- sprzęt do
nauki ratowania życia (III LO)
2.
Seks z kobiecej perspektywy
Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i
3.
zagrożonych niepełnosprawnością w
wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina
Opryski przeciwko kleszczom i
4.
komarom
Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem
5.
odpoczynku i punktem widokowym na
rzekę Wartę*
Doposażenie zbiorów Miejskiej
6.
Biblioteki Publicznej
Razem wydatki bieżące
1.

Lp.

Nazwa zadania

10 000,00

10 000,00

4 500,00

4 500,00

65 000,00

65 000,00

16 964,48

16 964,48

55 646,00

55 646,00

98 999,00

0,00

98 999,00

251 109,48

142 110,48

108 999,00

Wykonanie
ogółem

w tym:
część
gminna

7.
8.

9.

10.

11.
12.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na
Chorzniu
Bezpieczne przejścia dla pieszych przy
Szkole Podstawowej nr 3
Przebudowa chodnika przy ul. Chopina
w Koninie od skrzyżowania z ul.
Szeligowskiego w stronę Ronda
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
Ścianka treningowa do tenisa
ziemnego- wykonana z parabolicznych
modułów polimerowych. Wysokiej
jakości ścianka tenisowa dla
profesjonalistów jak i amatorów
(SP nr 15)
Kopernik dla mieszkańców Konina –
WIFI w centrum miasta
Nowoczesne boisko trawiaste
Kopernika

część powiatowa

część powiatowa

98 400,00

98 400,00

9 840,00

9 840,00

112 458,88

112 458,88

97 660,92

97 660,92

58 056,00

58 056,00

71 280,00

71 280,00
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13.

Nowe schody w Koperniku
Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka
14.
dla uczniów ze sprzężoną
niepełnosprawnością oraz
zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli
"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż
platformy schodowej na torze
15.
krzywoliniowym w Specjalnym
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Koninie
Nadwarciańska strefa edukacji
16.
przyrodniczej
Miejsce spotkań mieszkańców V
17.
osiedla z mini placem zabaw dla dzieci
Plac zabaw dla dzieci z
18.
niepełnosprawnościami*
Zakup samochodu przeznaczonego do
transportu zwierząt z klimatyzacją na
19.
potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych
Zwierząt w Koninie
Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa
20.
na V Osiedlu*
Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem
21. odpoczynku i punktem widokowym na
rzekę Wartę*
Razem wydatki majątkowe
Łączna kwota wydatków KBO

61 500,00

61 500,00

55 000,00

55 000,00

84 946,04

84 946,04

369,00

369,00

46 737,54

46 737,54

34 194,00

34 194,00

56 590,50

56 590,50

19 400,00

19 400,00

59 815,59

59 815,59

866 248,47
1 117 357,95

217 106,63
359 217,11

649 141,84
758 140,84

*wydatki realizowane w cyklu dwuletnim (również w roku 2019)
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Wykaz
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Konina.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny.
4. Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina.
5. Sprawozdanie

z

realizacji

programu

profilaktyki

i

rozwiazywania

problemów

alkoholowych na terenie miasta Konina.
6. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata
2016-2020”.
7. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Konina (przygotowywany
co 2 lata).
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Konina.
9. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania przedsiębiorczości.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
11. Ocena zasobów pomocy społecznej.
12. Sprawozdanie

z

realizacji

programu

współpracy

samorządu

miasta

Konina

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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