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Szanowni Państwo,
raport o stanie miasta Konina, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym,
obejmuje

podsumowanie

działalności

prezydenta

w

roku

poprzednim,

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta
i budżetu obywatelskiego.
Przedstawiam Państwu raport zawierający minimum statystycznych informacji
o mieście, a przede wszystkim traktujący o najistotniejszych działaniach
samorządu Konina w 2021 roku.
W raporcie znajdą Państwo zadania realizowane przez Konin jako miasto na
prawach powiatu. Będą to zadania zarówno gminne, jak i powiatowe. Będą
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 korzystne dla społeczności lokalnej.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski
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Konin i jego mieszkańcy
Konin to miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie
wielkopolskim, położone w Dolinie Konińskiej nad Wartą. Konin uzyskał lokację
miejską przed 1283 rokiem. W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999
roku Konin przestał być miastem wojewódzkim, którym był od 1975 roku,
a stał się miastem na prawach powiatu i siedzibą powiatu konińskiego
w województwie wielkopolskim.
Konin tradycyjnie dzielimy na część lewobrzeżną, tzw. stary Konin i część
prawobrzeżną, tzw. nowy Konin. W mieście nie ma dzielnic czy osiedli w sensie
administracyjnym

jako

jednostek

pomocniczych.

Są

natomiast

osiedla

w znaczeniu zespołu mieszkaniowego stanowiącego integralną część miasta.
Oficjalnie miasto Konin podzielone jest na 19 obrębów geodezyjnych,
w granicach których znajdziemy wspomniane zespoły mieszkaniowe: Wilków,
Pawłówek, Przydziałki, Starówkę, Osadę, Nowy Dwór, Chorzeń, Czarków, Glinkę,
Morzysław, Grójec, Laskówiec, Niesłusz, Międzylesie, Maliniec, Gosławice,
Mieczysławów, Pątnów i Łężyn.
Miasto Konin jest członkiem organizacji działających na rzecz polskich
samorządów, a konkretnie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych, Konińskiej Izby Gospodarczej, Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „MARINA” i Klastra Turystycznego
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
Konin nawiązał dotychczas współpracę z piętnastoma miastami. Według
kolejności alfabetycznej miast są to: Akmene (Republika Litwy), Briańsk (Federacja
Rosyjska), Czerniowce (Republika Ukrainy), Deyang (Chiny), Dobele (Republika
Łotwy), Henin-Beaumont (Republika Francji), Herne (Republika Federalna
Niemiec), Joniskis (Republika Litwy), Karłowo (Republika Bułgarii), Rzeczyca
(Republika Białorusi), Santa Susanna (Królestwo Hiszpanii), Sundsvall (Królestwo
Szwecji), Ungheni (Republika Mołdowy), Valašské Meziříčí (Republika Czeska),
Wakefield (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
Współpraca z miastami partnerskimi Konina to przede wszystkim organizacja
Festiwalu Kultur Miast Partnerskich. Każdego roku zespoły folklorystyczne
odwiedzały nasze miasto, aby podzielić się z koninianami kulturą państwa,
z którego pochodzą. Goście z miast partnerskich odwiedzali nas również przy
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okazji Dni Konina. Już w 2020 roku planowane było połączenie festiwalu z Dniami
Konina, ale tak jak w 2020, tak i w 2021 roku impreza ta nie odbyła się z uwagi na
trwającą pandemię COVID-19.
Rok 2021 w demografii Konina to kolejny rok ze spadkiem liczby mieszkańców, tym
razem o 1425 osób. W ostatnim dniu 2021 roku zameldowanych na pobyt stały
w Koninie było 67392 osoby, a 31 grudnia 2020 roku 68817 osób.
Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące pobytu stałego koninian na dzień
31 grudnia 2021 roku z podziałem na wiek i płeć.
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

749

740

1489

3

284

268

552
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277
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288
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1855
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0
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0

18464

18464
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5886

0

5886
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0

12294

12294

Ogółem

31437

35955

67392

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie, w 2021 roku zarejestrowano
1494 urodzeń, w tym 111, które miały miejsce za granicą (głównie w: Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Holandii, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii,
Kanadzie). Rozgraniczając płeć, na świat przyszło 755 chłopców i 739 dziewczynek.
Imiona najczęściej nadawane dzieciom to: dla dziewczynek – Zuzanna, Pola, Maja,
natomiast dla chłopców – Aleksander, Antoni, Wojciech. W Koninie zarejestrowano
1846 zgonów, w tym 24 z nich miało miejsce za granicą.
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie zarejestrował 322 małżeństwa, w tym 30, które
odbyły się za granicą. Ponadto, urząd wydał 71 decyzji o zmianie imion
i nazwisk, 2261 zaświadczeń (głównie: o stanie cywilnym, o zdolności prawnej,
o nadanym numerze PESEL, potwierdzające uznanie ojcostwa, stwierdzające brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) oraz 14500 odpisów aktów
stanu cywilnego.
W 2021 roku najstarsza mieszkanka Konina miała 104 lata; było również
9 stulatków, 1 osoba w wieku 102 lata oraz 1 osoba w wieku 103 lata. Z okazji
Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego, medale wręczono 30 parom.
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Na koniec grudnia 2021 roku, według oficjalnych statystyk Powiatowego Urzędu
Pracy w Koninie, 2103 koninian było bez pracy. Nastąpił spadek stopy bezrobocia
o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W rankingu powiatów
województwa wielkopolskiego Konin zajmuje 5. pod względem poziomu stopy
bezrobocia. Struktura bezrobocia w mieście (tabela poniżej) oraz jego analiza to
dane źródłowe PUP w Koninie.
Stan na
31.12.2021 r.

Liczba bezrobotnych ogółem

2103

Liczba bezrobotnych kobiet

1156

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

203

Bezrobotni absolwenci

*

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

53

Stopa bezrobocia

6,1%

wykształcenia
czasu pozostawania
bez pracy
stażu pracy

Bezrobotni według

wieku

Wyszczególnienie

15-17

0

18-24

178

25-34

556

35-44

582

45-54

471

55-59

204

60 i więcej

112

wyższe

338

policealne i średnie zawodowe

528

LO

228

zawodowe

472

gimnazjalne i poniżej

537

do 1 m-ca

176

1-3

390

3-6

254

6-12

264

12-24

428

pow. 24

591

do 1 roku

461

1-5 lat

577

5-10 lat

337

10-20 lat

364

20-30 lat

145

30 lat i więcej

60

bez stażu

159

Analiza stanu bezrobocia w Koninie w 2021 roku prowadzi do następujących
wniosków:
− wysoki jest udział wśród ogółu bezrobotnych osób o kwalifikacjach na poziomie
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej – 48%,
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− osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy to 61,1% ogółu
bezrobotnych,
− duża jest skala bezrobocia wśród ludzi w wieku 25-44 lata – 54,1%,
− kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 55%,
− niska jest liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych – 9,7% ogółu
bezrobotnych,
− znaczna jest liczba osób bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 lat – ponad 27%.
Od 2005 roku, na podstawie porozumienia z Powiatem Konińskim, samorząd
Konina współfinansuje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. W 2021 roku miasto przekazało
powiatowi dotację celową w wysokości 1.700.000,00 zł; dotacja została rozliczona
na kwotę 1.689.046,85 zł.
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Informacje ogólne o samorządzie i Urzędzie Miejskim w Koninie
Konin jest gminą, która zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, ma
status miasta na prawach powiatu. Organami miasta są Rada Miasta Konina
i Prezydent Miasta Konina. W 2021 roku rada – organ stanowiący – podjęła 207
uchwał, 45 spośród nich to akty prawa miejscowego. Uchwały rady miasta
dotyczyły głównie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem miasta,
zarządzaniem budżetem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych. Radni w 2021 roku złożyli 9 interpelacji, zgłosili 117 wniosków
i 6 zapytań.
Prezydent – organ wykonawczy miasta – wykonuje uchwały rady gminy i zadania
określone przepisami prawa, a realizując zadania miasta i załatwiając
indywidualne sprawy mieszkańców rozstrzyga w różnorodnej formie – mogą to
być, np. umowy, zarządzenia czy decyzje administracyjne, do wydawania których
prezydent

najczęściej

upoważnia

pracowników

urzędu

i

jednostek

organizacyjnych miasta. Prezydent kieruje również bieżącymi sprawami miasta,
reprezentuje je na zewnątrz i jest kierownikiem urzędu, przy pomocy którego
wykonuje zadania miasta.
Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koninie zostały
określone w regulaminie organizacyjnym (Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina:
Nr 23 z 21 października 2020 roku ze zmianami oraz Nr 21 z 21 maja 2021 roku).
W urzędzie na dzień 31 grudnia 2021 roku były zatrudnione 364 osoby (362,5
etatów), które w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach
podejmują działania i realizują sprawy związane z zadaniami miasta Konina.
W 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie przeprowadzono 5 konkurencyjnych
naborów na wolne stanowiska urzędnicze, a także nastąpiła zmiana na
stanowiskach skarbnika i sekretarza. W szkoleniach podnoszących kwalifikacje
uczestniczyło 273 pracowników urzędu. W Urzędzie Miejskim w Koninie możliwe
było również zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach stażu lub praktyki 1 osoba odbyła staż zawodowy, a na praktykach szkolnych i studenckich były
23 osoby. Dwie osoby natomiast w ramach wolontariatu uczestniczyły w projekcie
związanym z działaniami na rzecz młodzieży, np. udziałem w NieKongresie
Animatorów Kultury w Lublinie.
Do Urzędu Miejskiego w Koninie w 2021 roku wpłynęło blisko 55 tys.
korespondencji, w tym: łącznie 16 skarg i wniosków w rozumieniu kodeksu
postępowania administracyjnego (w tym 4 przekazane do innych instytucji zgodnie
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z właściwością), 5 petycji, a także blisko 200 wniosków w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej. Ponad 600 informacji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej i prawie 600 na stronie internetowej miasta
www.konin.pl. Prezydent zawarł 679 umów, wydał 190 zarządzeń jako organ
gminy i 51 zarządzeń jako kierownik urzędu, udzielił 482 pełnomocnictw
pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych miasta do działania w jego
imieniu,

a

także

objął

honorowym

patronatem

ponad

30

wydarzeń

organizowanych na terenie miasta.
Pracownicy urzędu wydali ponad 55 tys. decyzji administracyjnych, 1139
postanowień

i

4929

zaświadczeń,

a

Miejski

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności 4040 orzeczeń i 761 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
W 2021 roku 400 podmiotów założyło działalność gospodarczą, natomiast 359
podmiotów zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej.
W 2021 roku, instytucje do tego uprawnione przeprowadziły w Urzędzie Miejskim
w Koninie niżej wymienione kontrole:
1. Wojewoda

Wielkopolski

-

Kontrola

gospodarowania

przez

starostów

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie
przez nich innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami.
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie – Kontrola prawidłowości
prowadzenia rejestru wyborców.
Ponadto:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania
Programu Regionalnego kontrolował projekty:
1) „Rozwój

kluczowego

szlaku

dziedzictwa

kulturowego

województwa

wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”, gdzie Miasta Konin było Partnerem
w projekcie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
2) „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie
K OSI – etap II”, gdzie Miasta Konin było Beneficjentem projektu.
3) „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz
zabezpieczenie

zabytkowego

„Domu

Zemełki”

w

Koninie”,

gdzie

analizowano jedynie dokumentację dotyczącą udzielania zamówień
publicznych w ramach projektu.
2. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przeprowadził audyt
projektu „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu
miejskiego”.
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W 2021 roku, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne dokonywane były przez
12 komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie i odbywały się zgodnie
z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Konina planem kontroli.
Łącznie zaplanowano 313 kontroli, w tym zewnętrznych 297 i wewnętrznych 16.
Z przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie
sprawozdań z kontroli za 2021 rok wynika, że łącznie przeprowadzono 234
kontrole, w tym planowanych: zewnętrznych (204) i wewnętrznych (15) oraz 15
kontroli doraźnych poza planem.
Kontrole realizowane były przez następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Kontroli (plan 15, wykonanie 15 oraz dodatkowo 7 kontroli doraźnych).
2. Wydział Gospodarki Komunalnej (plan 23, wykonanie 22).
3. Wydział Ochrony Środowiska (plan 5, wykonanie 2).
4. Wydział Rozwoju i Inwestycji (plan 6, wykonanie 6).
5. Wydział Spraw Lokalowych (plan 10, wykonanie 10).
6. Inspektorzy Ochrony Danych (plan 20, wykonanie 20).
7. Centrum Organizacji Pozarządowych (plan 13, wykonanie 13).
8. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (plan 47, wykonanie 43 oraz
dodatkowo 8 kontroli doraźnych).
9. Wydział Komunikacji (plan 158, wykonanie 73).
10. Służba bhp (plan 4, wykonanie 4).
11. Wydział Księgowości (plan 2, wykonanie 1).
12. Archiwista – Koordynator Czynności Kancelaryjnych (plan 10, wykonanie 10).
Plan kontroli zrealizowano w 69,97%. Główną przyczyną realizacji planu na takim
poziomie był utrudniony dostęp do podmiotów z powodu epidemii COVID-19.
Z przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie
sprawozdań

z

kontroli

wynika,

że

pomimo

ujawnionych

uchybień

i nieprawidłowości, istotnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Zakres tematyczny zrealizowanych kontroli to:
1. Wydatkowanie środków publicznych z tytułu odpisu na ZFŚS.
2. Koszty działalności jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów
przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników.
3. Sporządzanie informacji o liczbie dzieci/uczniów.
4. Sprawdzenie prawidłowości raportów kasowych i obrotów gotówką.
5. Odbieranie

odpadów

komunalnych

oraz

opróżnianie

zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
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6. Poprawność danych zawartych w zgłoszeniach do ewidencji zbiorników
bezodpływowych, rzetelności danych zawartych w deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłowość
segregacji odpadów.
7. Monitoring jakości wód podziemnych, w rejonie stacji paliw płynnych.
8. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów.
9. Poprawność

prowadzenia

wymaganej

dokumentacji

na

stacjach

sprzedaż

napojów

diagnostycznych.
10. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
11. Przestrzeganie

zasad

korzystania

z

zezwoleń

na

alkoholowych.
12. Prowadzenie windykacji należności w zasobach Miasta.
13. Wykonanie robót remontowych w lokalach stanowiących własność Miasta.
14. Analiza kosztów oraz zużycia dostaw usług komunalnych dla budynków.
15. Terminowość regulowania przez Zarządcę należności wobec dostawców usług.
16. Realizacja wydanych dyspozycji, w zakresie ochrony danych osobowych.
17. Prawidłowość realizacji umów, zawartych przez Miasto Konin, o przyznanie
dotacji na wykonanie zadań publicznych.
18. Jakość świadczonej opieki, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat.
19. Sprawdzenie warunków bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
20. Przygotowanie dokumentacji do przejęcia przez archiwum zakładowe.
W 2021 roku Wydział Prawny i Zamówień Publicznych wszczął 13 postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Były to następujące postępowania na ogólną kwotę 20.966.705,55 zł
brutto:
1. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem dla
schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7A w Koninie.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul.Gajowej 7A.
3. Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski
w Koninie.
4. Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek
organizacyjnych na lata 2022-2023.
5. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,
komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina.
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6. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia
przesyłek pocztowych, paczek pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych
zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie w 2022 roku.
7. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych.
8. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Miasta Konina
i terenów inwestycyjnych na Międzylesiu w latach 2022-2024.
9. Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesyłanie i dystrybucja) do budynków
Urzędu Miejskiego w Koninie.
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego
przy ulicy Marantowskiej w Koninie.
11. Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta
Konina.
12. Udział w targach Enlit Europe 30.11. - 02.12.2021 r. jako wystawca w ramach
zadania „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.
13. Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Koninie.
Pozostałe wydziały urzędu, wydatkując środki publiczne, stosowały procedurę
zapytań ofertowych lub publicznych konkursów ofert w oparciu o zarządzenie
nr 172 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie
dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej
130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina. Łączna kwota środków
publicznych wydanych w tym trybie to 5.213.808,01 zł netto. Poza ustawą Prawo
zamówień publicznych (ze względu na wyłączenia przedmiotowe) wydatkowano
kwotę 5.186.083,27 zł netto.
W Urzędzie Miejskim w Koninie w 2021 roku obowiązywał system zarządzania
jakością zgodnie z wymogami ISO 9001:2015. W związku z realizacją projektu
pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”, z dniem 30 listopada
2021 roku, zakończyła się Certyfikacja Systemu Zarządzania w Urzędzie Miejskim
w Koninie.
Ważną rolę w procesie zarządzania urzędem spełniały realizowane przez Biuro
Audytu Wewnętrznego zadania zapewniające, czynności sprawdzające i czynności
doradcze.
W 2021 roku przeprowadzono: 15 audytów zapewniających (13 zakończono)
w

celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej,

6 czynności sprawdzających służących ocenie sposobu wdrożenia i skuteczności
zrealizowanych zaleceń z poprzednich audytów i 3 czynności doradcze służące
usprawnieniu funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych miasta Konina.
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Najważniejsze efekty przeprowadzonych zadań audytowych to: zapewnienie
o prawidłowości działania, doprowadzenie do działania zgodnego z prawem,
zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej, wzrost efektywności
i skuteczności działania.
Zakres tematyczny zrealizowanych zadań zapewaniających to:
1. Dostępność cyfrowa strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie.
2. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miejskiego w Koninie.
3. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Realizacja zadań Inspektorów Ochrony Danych wyznaczonych dla Urzędu
Miejskiego w Koninie, Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, Zarządu
Dróg

Miejskich

w

Koninie,

Miejskiego

Zespołu

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności oraz szkół i placówek oświatowych z terenu miasta
Konina.
5. Prowadzenie spraw związanych z Konińskim Budżetem Obywatelskim.
6. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim w Koninie.
8. Uprawnienia do kierowania pojazdami.
9. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
10. Realizacja wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji.
11. Wydatkowanie środków na dopłaty do czynszu (zadanie poza planem audytu).
12. Prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
13. Realizacja zadań przez Koordynatora ds. dostępności.
14. Ocena
z

postępu

rozporządzenia

wdrożenia
Rady

wybranych

Ministrów

w

wymagań
sprawie

wynikających

Krajowych

Ram

Interoperacyjności (rozpoczęte).
15. Ocena

prawidłowości

i

efektywności

prowadzonych

postępowań

administracyjnych (rozpoczęte).
Zakres tematyczny zrealizowanych czynności sprawdzających to:
1. Umowy użyczenia, najmu i dzierżawy – zawarte w imieniu miasta – dotyczące
nieruchomości przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.
2. Obowiązki określone w art. 43 ust. 2 pkt 31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
3. Postępowanie egzaminacyjne nadające stopień nauczyciela mianowanego.
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4. Wydawanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew
lub krzewów.
5. Najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina.
6. Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych.
Zakres tematyczny zrealizowanych zadań doradczych to:
1. Udział w pracach Zespołu ds. zarządzania ryzykiem.
2. Analiza oświadczeń i informacji o stanie kontroli zarządczej.
3. Udział w pracach Zespołu ds. wdrożenia systemu do elektronicznego
zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Koninie (EZD PUW).
Prezydent

realizuje

zadania

miasta

również

przy

pomocy

jednostek

organizacyjnych czy spółek z większościowym lub mniejszościowym udziałem
miasta Konina. Jednostki organizacyjne miasta, a było ich do połowy roku 54,
a potem 53 z uwagi na likwidację Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie,
to głównie placówki oświaty i wychowania (43 jednostki) oraz pomocy społecznej.
W roku 2021 działało 8 spółek miejskich (z większościowym udziałem miasta
Konina), w tym 7 ze 100% udziałem miasta.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

–

spółka

powstała

z

przekształcenia

państwowego

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000019516. Podstawowy zakres działalności: wywóz odpadów,
administrowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, oczyszczanie ulic
i placów, usługi pogrzebowe i cmentarne, dzierżawa pojemników na odpady,
obsługa targowisk miejskich, urządzanie i konserwacja terenów zielonych,
oczyszczanie i odśnieżanie chodników, działalność ekspozycyjna (minizoo). Udział
miasta Konina – 100 %.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – spółka powstała
z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w jednoosobową spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099912. Prowadzi działalność
przede wszystkim w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia
i oczyszczania ścieków dla miasta Konina. Udział miasta Konina – 100 %.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej i Gazownictwa „Energogaz” w Koninie. Wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000084967. Prowadzi działalność w zakresie
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nieprzerwanej i niezawodnej dostawie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Udział
miasta Konina – 100 %.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. – spółka powstała
w

wyniku

komercjalizacji

Przedsiębiorstwa

Państwowej

Komunikacji

Samochodowej w Koninie. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000245491. Prowadzi działalność w zakresie realizacji usług
komunikacyjnych na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego, słupeckiego
i kolskiego. Udział miasta Konina – 100 %.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie – spółka
powstała na mocy uchwały Rady Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 1999 roku.
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094591.
Podstawowym

zadaniem

spółki

jest

budowa

budynków

mieszkalnych

wielorodzinnych na terenie Miasta Konina. Przez lata prowadzonych inwestycji,
zarówno w systemie na wynajem, jak i deweloperskim, Spółka nabyła duże
doświadczenie w zakresie kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych,
zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Udział miasta Konina
– 100 %.
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe KONIN” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – spółka powstała z dniem 1 lipca 2000 roku, utworzona na
mocy uchwały nr 292 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2000 roku. Wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000165687. Prowadzi
działalność polegającą na zarządzaniu zasobami hotelowymi, organizacją targów,
wystaw i kongresów oraz sprzedażą detaliczną produktów spożywczych. Udział
miasta Konina – 100 %.
Miejski

Zakład

Komunikacji

w

Koninie

Sp.

z

o.o.

–

spółka

powstała

z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w dniu 27 czerwca 2018
roku w wyniku realizacji uchwały nr 747 Rady Miasta Konina z 29 listopada 2017
roku. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742964.
Prowadzi działalność w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na
terenie miasta Konina i gmin ościennych. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
Sp. z o.o. obsługuje 22 linii komunikacyjne, w tym jedna nocna. Wszystkie autobusy
są niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
dostępne dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Rocznie MZK przewozi około
10 milionów pasażerów. Są nimi nie tylko mieszkańcy Konina, ale także gmin
Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów i Stare Miasto. Udział miasta Konina
– 100 %.
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Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. – spółka powstała
w wyniku zawarcia w dniu 6 kwietnia 2011 roku aktu założycielskiego. Wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384025. Prowadzi działalność
w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, termicznego unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, w wyniku czego wytwarzana jest energia elektryczna
i cieplna oraz odzysku i sprzedaży odpadów (recykling). Udział miasta Konina –
99,5813 %.
Konin posiada również udziały (mniejszościowe) w spółkach:
1. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – spółka prowadzi usługi w zakresie
oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów publicznych. Udział miasta
Konina – 0,33%.
2. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. – misją
funduszu jest rozwój i promowanie Województwa Wielkopolskiego jako
regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej
poprzez działania nie nastawione na maksymalizację zysku. Głównym
zadaniem spółki jest świadczenie pomocy mikro, małym i średnim
przedsiębiorstwom w postaci udzielania poręczeń pożyczek, kredytów,
leasingów, faktoringu i wadiów przetargowych. Udział miasta Konina – 0,75%.
3. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – spółka prowadzi działalność na
rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora
małych i średnich przedsiębiorstw), specjalizując się w realizacji rządowych
i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Udział
miasta Konina – 4,28%.
4. Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. – spółka zajmuje
się inwestowaniem w infrastrukturę przygotowaną na potrzeby firm o profilu
logistycznym, importerów realizujących dystrybucję na terenie całego kraju
oraz platform zaopatrzenia sieci handlowych. Udział miasta Konina – 12,08%.
5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” - podstawowym celem
gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich
eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tzw. ustawa o SIM). Udział
miasta Konina – 5,483%.
Na miasto należy spojrzeć również jak na pracodawcę, który spełniając określone
wymogi prawne i społeczne zatrudnia pracowników. W 8 miejskich spółkach
łączne zatrudnienie za 2021 rok wynosiło 1041,11 etatów. W 43 jednostkach
oświaty i wychowania było to 1635,14 etatów nauczycielskich i 644,92 etatów
16

administracyjno-obsługowych. W pozostałych jednostkach organizacyjnych było
to 541,56 etatów, a w Urzędzie Miejskim w Koninie – 362,50 etatów.
W 2021 roku skończyła się VI kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Konina, która
reprezentuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Konina
oraz konińskich placówek oświatowych. Ma ona charakter konsultacyjny
i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie mogą
czynnie uczestniczyć w życiu miasta.
W marcu 2021 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII
kadencji (2021 – 2023). W skład rady weszło 21 radnych na 23 okręgi.
Przewodniczącym rady został Antoni Sucharski, wiceprzewodniczącymi zostały
Joanna Brzezińska i Olga Gradecka, a sekretarzem – Marcel Jóźwiak.
Koordynatorem do współpracy radnych Konina z Młodzieżową Radą Miasta była
Emilia Wasielewska.
W październiku 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady
Miasta w 4 okręgach, ponieważ mandaty radnych wygasły z powodu ukończenia
nauki w szkole.
Młodzieżowa Rada Miasta odbyła w 2021 roku trzy sesje, w tym inauguracyjną.
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Finanse i mienie miasta
Budżet Miasta Konina na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 469 Rady Miasta
Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina
na 2021 rok w następujących wysokościach:
1) dochody budżetu ogółem 564.160.522,52 zł, w tym: dochody gminy
402.136.520,01 zł, dochody powiatu 162.024.002,51 zł,
2) wydatki budżetu ogółem

568.314.063,52

zł,

w

tym:

wydatki

gminy

399.654.914,32 zł, wydatki powiatu 168.659.149,20 zł.
Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 4.153.541,00 zł.
Plan po zmianach na 31 grudnia 2021 roku wyniósł:
1) dochody budżetu ogółem 630.220.568,89 zł, w tym: dochody gminy
467.910.112,33 zł, dochody powiatu 162.310.456,56 zł,
2) wydatki budżetu ogółem

644.090.368,97

zł,

w

tym:

wydatki

gminy

450.584.988,38 zł, wydatki powiatu 193.505.380,59 zł.
Wynik budżetu (deficyt) 13.869.800,08 zł.
Dochody budżetu miasta Konina za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości
630.324.667,12 zł, tj. w 100,02% do wielkości planowanych 630.220.568,89 zł.
Dochody gminy zrealizowano w kwocie 473.394.462,68 zł, a dochody powiatu
w kwocie 156.930.204,44 zł.
Wydatki budżetu miasta Konina za 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości
618.397.066,25 zł tj. 96,01% planu 644.090.368,97 zł.
Na zadania gminy wydatkowano kwotę 429.786.779,96 zł, tj. 95,38% planu
450.584.988,38 zł, w tym: na wydatki majątkowe 27.746.425,26 zł, natomiast na
zadania powiatu wydatkowano kwotę 188.610.286,29 zł tj. 97,47% planu
193.505.380,59 zł, w tym: na wydatki majątkowe 35.787.859,22 zł.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów i wydatków w 2021 roku, tak
planowanych jak i wykonanych według działów klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY

WYDATKI

Dział

Plan
dochodów na
2021 rok

Wykonanie
dochodów za
2021 rok

%
wskaźnik
(3:2)

Plan
wydatków na
2021 rok

Wykonanie
wydatków na
2021 rok

%
wskaźnik
(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

010
Rolnictwo i łowiectwo

103 547,71

105 944,28

102,31

109 047,71

108 016,85

99,05
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DOCHODY

Dział

Plan
dochodów na
2021 rok

WYDATKI

Wykonanie
dochodów za
2021 rok

%
wskaźnik
(3:2)

Plan
wydatków na
2021 rok

Wykonanie
wydatków na
2021 rok

%
wskaźnik
(6:5)

500
Handel

1 129 000,00

1 294 566,37

114,66

1 511 250,00

1 501 805,68

99,38

16 092 634,21

9 887 367,93

61,44

79 169 170,04

77 134 519,80

97,43

0,00

0,00

0,00

107 300,00

86 701,17

80,80

45 971 474,12

41 021 212,19

89,23

36 690 309,08

35 345 348,07

96,33

2 014 324,00

2 269 443,19

112,67

2 752 986,23

2 380 533,72

86,47

5 007 399,43

5 805 527,58

115,94

46 779 516,04

41 750 505,49

89,25

14 578,00

14 562,38

99,89

14 578,00

14 562,38

99,89

6 300,00

0,00

0,00

14 300,00

0,00

0,00

15 049 000,30

15 026 841,58

99,85

16 605 819,00

16 109 294,32

97,01

198 000,00

197 686,45

99,84

198 000,00

197 686,45

99,84

192 007 737,00

205 571 343,51

107,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 880 000,00

2 702 197,21

69,64

177 897 965,99

177 143 918,89

99,58

6 771 829,64

0,00

0,00

18 050 596,61

15 811 071,34

87,59

218 071 559,29

213 789 360,14

98,04

189 341,00

214 534,51

113,31

2 553 386,00

2 493 223,41

97,64

600
Transport i łączność
630
Turystyka
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy*
752
Obrona narodowa
754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż
755
Wymiar sprawiedliwości
756
Dochody**
757
Obsługa długu publicznego
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
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DOCHODY

Dział

Plan
dochodów na
2021 rok

Pomoc społeczna

20 736 009,19

Wykonanie
dochodów za
2021 rok

WYDATKI
%
wskaźnik
(3:2)

Plan
wydatków na
2021 rok

Wykonanie
wydatków na
2021 rok

%
wskaźnik
(6:5)

20 179 992,92

97,32

38 666 138,97

37 799 328,24

97,76

1 852 482,17

1 829 932,27

98,78

4 463 025,28

4 315 850,41

96,70

876 460,00

653 432,72

74,55

16 625 086,00

16 296 624,81

98,02

105 469 996,77

105 154 277,56

99,70

113 046 674,17

112 598 357,51

99,60

24 745 406,26

25 027 232,35

101,14

31 281 297,18

29 206 653,86

93,37

806 316,13

718 531,81

89,11

11 035 134,84

10 885 271,18

98,64

2 002 000,00

2 397 247,29

119,74

13 743 961,50

13 681 225,55

99,54

630 220 568,89 630 324 667,12

100,02

644 090 368,97

618 397 066,25

96,01

852

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
RAZEM

*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 2021 rok wg źródeł
powstawania
Wpływy jedn. organiz.
3%
Wpływy związane z
ochroną środowiska
2%

Dochody z majątku
7%

Podatki i opłaty
36%

Dotacje celowe
26%

Pozostałe wpływy
2%

Subwencja ogólna
24%

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2021 rok według
ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej
Pozostałe
1%
Rodzina
18%

Transport i łączność
12%

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
1%
Gospodarka
mieszkaniowa
6%

Kul. fizyczna
2%

Bezpiecz. publ. i ochr.
przeciwpoż.
3%

Administacja. publ.
7%

Eduk. opiek. wychow.
3%
Pomoc społeczna
6%
Gosp. kom. i och.
środ.
5%

Oświata i wychowanie
34%
Kul.i och. dziedz.
narod.
2%
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Podatki i opłaty to główne źródło dochodów miasta. W pozycji tej znajdują się
między innymi wpływy z podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, czyli dwie najpowszechniejsze daniny w naszym mieście.
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosły 71.887.828,77 zł, co
stanowi 104,79% wykonania planu (plan 68.600.000,00 zł). Od osób prawnych
wpłynęło 58.880.361,06 zł (tj. 103,11% planu ustalonego na kwotę 57.100.000,00
zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 13.007.467,71 zł (tj. 113,10% planu
ustalonego na kwotę 11.500.000,00 zł).
Stosunkowo dobre wykonanie tego zobowiązania wynika z faktu, iż w roku
ubiegłym zintensyfikowano czynności polegające na kontroli prawidłowości
deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników, co zaowocowało
zwiększeniem wpływów w podatku od nieruchomości. Również na dobrym
poziomie jest windykacja zaległości. Zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego,
uległy relatywnie zaległości od kwoty należności osób prawnych.
W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na
ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek
w wysokości

673.215,34 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności

i rozłożenia na raty wynoszą 118.441,03 zł. Skutki udzielonych zwolnień na
podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis
wynoszą 2.041.220,54. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za
okres sprawozdawczy wynoszą 4.540.013,19 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą
4.953.712,67 zł. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania
windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 2805 upomnień na kwotę
2.615.327,93 zł oraz wystawiono 1272 tytułów wykonawczych na kwotę
1.322.636,30 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
oraz złożono do sądu 6 wniosków na kwotę 410.782,00 zł o dokonanie wpisu
w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej
należności podatkowe.
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku zostały
zrealizowane w wysokości 13.449.298,20 zł, co stanowi 99,99% planu ustalonego
w kwocie 13.450.000,00 zł.
W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej udzielono ulg
w formie umorzenia na kwotę 2.455,80 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wynoszą
448.590,39 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 2494
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upomnień na kwotę 512.862,62 zł i wystawiono 602 tytułów wykonawczych na
kwotę 148.180,50 zł.
Finanse miasta to również zobowiązania. Zestawienie zobowiązań finansowych
miasta Konina przedstawia poniższa tabela.
Data
umowy

Termin
zapadalności

Rodzaj
zabezpieczenia

31.12.2024

weksel "in
blanco"

4 356 000,00

31.12.2024

weksel "in
blanco"

7 992 000,00

10.07.2013

31.12.2024

weksel "in
blanco"

4 434 000,00

kredyt
długoterminowy

23.09.2014

31.12.2026

weksel "in
blanco"

7 680 000,00

15 000 000,00

kredyt
długoterminowy

12.08.2015

31.12.2026

weksel "in
blanco"

9 000 000,00

BPS S.A.
w Warszawie

13 350 000,00

kredyt
długoterminowy

30.05.2017

31.12.2027

weksel "in
blanco"

11 550 000,00

8

BGK Oddział
w Poznaniu

15 000 000,00

kredyt
długoterminowy

13.08.2018

31.12.2028

weksel "in
blanco"

14 500 000,00

9

PKO BP S.A.
w Poznaniu

18 510 000,00

kredyt
długoterminowy

19.08.2020

21.12.2027

weksel "in
blanco"

18 510 000,00

10

BGK Oddział
w Poznaniu

4 500 000,00

kredyt
08.12.2021
krótkoterminowy

31.12.2022

weksel "in
blanco"

4 500 000,00

Lp.

Bank

Wartość

Rodzaj

1

PKO BP S.A.
w Poznaniu

34 000 000,00

kredyt
długoterminowy

12.09.2011

2

PKO BP S.A.
w Poznaniu

42 000 000,00

kredyt
długoterminowy

29.08.2012

3

BGK Oddział
w Poznaniu

16 450 000,00

kredyt
długoterminowy

4

ING BŚ S.A.
w Koninie

14 400 000,00

5

ING BŚ S.A.
w Koninie

7

Razem kredyty

Kwota do
spłaty

82 522 000,00

11

NFOŚiGW
w Warszawie

2 822 000,00

pożyczka

27.08.2012

20.12.2026

weksel "in
blanco"

1 163 000,00

12

NFOŚiGW
w Warszawie

1 962 622,74

pożyczka

06.05.2014

31.03.2024

weksel "in
blanco"

502 726,74

13

WFOŚiGW
w Poznaniu

1 800 000,00

pożyczka

25.11.2014

20.09.2024

weksel "in
blanco"

765 000,00

Razem pożyczki
14

BGK Oddział
w Poznaniu

2 430 726,74
5 000 000,00

obligacje
Seria A18

24.10.2018

25.11.2023

5 000 000,00

5 000 000,00

obligacje
Seria B18

24.10.2018

25.11.2024

5 000 000,00

6 000 000,00

obligacje
Seria C18

24.10.2018

25.11.2025

6 000 000,00

4 000 000,00

obligacje
Seria D18

24.10.2018

25.11.2026

4 000 000,00
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Lp.

Wartość

Rodzaj

Data
umowy

Termin
zapadalności

16 000 000,00

obligacje
Seria A19

24.10.2018

25.11.2027

16 000 000,00

17 000 000,00

obligacje
Seria B19

24.10.2018

25.11.2028

17 000 000,00

17 000 000,00

obligacje
Seria C19

24.10.2018

25.11.2029

17 000 000,00

16 000 000,00

obligacje
Seria A20

24.10.2018

15.06.2030

16 000 000,00

17 000 000,00

obligacje
Seria B20

24.10.2018

24.07.2031

17 000 000,00

17 000 000,00

obligacje
Seria C20

24.10.2018

05.10.2032

17 000 000,00

Bank

Rodzaj
zabezpieczenia

Razem obligacje I
15

Kwota do
spłaty

120 000 000,00

PKO BP S.A.
w Warszawie

1 222 000,00

obligacje
Seria D20

09.12.2020

25.11.2029

1 222 000,00

3 850 000,00

obligacje
Seria E20

09.12.2020

25.11.2030

3 850 000,00

3 575 000,00

obligacje
Seria E20

09.12.2020

25.11.2031

3 575 000,00

3 575 000,00

obligacje
Seria E20

09.12.2020

25.11.2032

3 575 000,00

15 000 000,00

obligacje
Seria F20

09.12.2020

25.11.2033

15 000 000,00

Razem obligacje II

27 222 000,00

Razem
zobowiązania

232 174 726,74

Polityka

finansowa

miasta

to

także

efektywne

pozyskiwanie

funduszy

pozabudżetowych, tj. pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, funduszy
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz środków krajowych, jak również
monitoring projektów przygotowywanych przez jednostki organizacyjne miasta,
w tym szkoły i przedszkola.
W 2021 roku miasto Konin wraz z jednostkami organizacyjnymi realizowało łącznie
100 projektów, w tym:
•

28 projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich lub funduszy EOG
i funduszy norweskich,

•

55 projektów z dofinansowaniem ze środków krajowych,
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•

17 projektów z dofinansowaniem mieszanym (środki europejskie, fundusze
EOG i fundusze norweskie oraz z budżetu państwa).

Wkład własny jest ponoszony w 50 projektach, natomiast 50 projektów jest
finansowanych w 100%. Łączna wartość realizowanych 100 projektów to
482.929.516,17 zł, w tym dofinansowanie: 318.369.103,07 zł, a wkład własny:
164.560.413,10 zł.
Wartość i łączne dofinansowanie projektów realizowanych
przez ZDM, Spółki Miejskie, jednostki organizacyjne oraz
wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie
98 576 288,28
107 197 762,81

Wydziały Urzędu Miejskiego

19 777 787,79
21 537 232,20

Jednostki organizacyjne miasta bez oświatowych

11 104 891,85
12 007 613,83

Jednostki oświatowe

188 910 135,15

Zarząd Dróg Miejskich i Spółki Miejskie

342 186 907,33
0,00

dofinansowanie

100 000 000,00200 000 000,00300 000 000,00400 000 000,00
wartość projektów

W 2021 roku dofinansowane ze środków pozabudżetowych były zadania w 86
realizowanych projektach na łączną kwotę 104.787.291,38 zł (środki, które zostały
wydatkowane w roku 2021), z czego:
•

20.788.440,15 zł pochodziło ze środków zagranicznych (UE, EOG),

•

54.205.473,62 zł pochodziło ze środków krajowych,

•

29.793.377,61 zł stanowił wkład własny miasta, jednostek organizacyjnych
i spółek miejskich.
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Źródła finansowania projektów realizowanych przy udziale środków
pozabudżetowych w roku 2021

Środki europejskie i
norweskie
20%

Wkład własny jst
28%

Środki krajowe
52%

Środki europejskie i norweskie

Środki krajowe

Wkład własny jst

W porównaniu z rokiem 2020 dynamika wzrostu liczby realizowanych projektów
z dofinansowaniem wyniosła

23,4% (rok 2020 - 81 projektów, rok 2021 –

100 projektów), natomiast dynamika wzrostu dofinansowania spadła o 31,3%
(dofinansowanie w 2020 roku wyniosło 109.166.763,13 zł, a w roku 2021 74.993.913,77 zł).
Podział środków pozabudżetowych ze względu na podmioty realizujące projekty
w 2021 roku przedstawia się następująco:
Lp.

Podmiot

Dofinansowanie (UE,
EOG + krajowe)

Wkład własny

Razem

%

1

Wydziały Urzędu Miejskiego

16 486 717,92

215 281,69

16 701 999,61

15,9 %

2

Jednostki organizacyjne miasta
bez oświatowych

4 872 646,35

887 487,03

5 760 133,38

5,5 %

3

Jednostki oświatowe

4 728 862,49

251 927,71

4 980 790,20

4,8 %

4

Zarząd Dróg Miejskich
i spółki miejskie

48 905 687,01

28 438 681,18

77 344 368,19

73,8 %

74 993 913,77

29 793 377,61

104 787 291,38

100 %

Razem:
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Wartość i łączne dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 przez
ZDM, spółki miejskie, jednostki organizacyjne oraz
wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie

16 486 717,92
16 701 999,61

Wydziały Urzędu Miejskiego

Jednostki organizacyjne miasta bez oświatowych

4 872 646,35
5 760 133,38

Jednostki oświatowe

4 728 862,49
4 980 790,20
48 905 687,01

Zarząd Dróg Miejskich i Spółki Miejskie

77 344 368,19
0,00

20 000 000,0040 000 000,0060 000 000,0080 000 000,00

dofinansowanie

wartość projektów

Wartość i łączne dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 przez
wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie
2 256 818
2 307 926

Wydział Oświaty
6 349

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

6 749
36 900
36 900

Wydział Informatyki

767 247

Wydział Obsługi Inwestora

902 643
29 590
52 155

Wydział Gospodarki Komunalnej

1 679 830

Wydział Rozwoju i Inwestycji

1 685 643
11 709 984

Wydział Spraw Lokalowych

11 709 984
0

dofinansowanie

4 000 000

8 000 000

12 000 000

wartość projektów
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Wartość i łączne dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 przez
jednostki organizacyjne miasta
25 000
129 491
5 155 244 zł
6 156 063 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
Koniński Dom Kultury

4 261 796

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

138 062
138 062

Dom Pomocy Społecznej

115 150
115 150
0

1 000 000

2 000 000

dofinansowanie

3 000 000

4 000 000

5 044 792

5 000 000

6 000 000

wartość projektów

Wartość i łączne dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 przez
jednostki oświatowe
431 964
508 193

Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie

17 303
18 304
112 594
112 594
241 632
241 632
268 140
315 459
275 812
295 812
83 188
84 147

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w…
II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
I Liceum Ogólnokształcące w Koninie
Zespół Szkół Technicznych w Koninie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koninie
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych

696 528
715 338
834 160
893 976

Zespół Szkół Budownictwa i Kszt. Ustawicznego
Zespół Szkół im. Kopernika
202 216
211 208

Szkoła Podstawowa nr 15

50 345
50 345
20 970
29 962
125 840
125 840
10 788
10 788
33 600
42 710
2 800
3 500

Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 1

955 465
955 465

Przedszkole nr 32
165 422
165 422
48 873
48 873
151 223
151 223

Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 7
0
dofinansowanie

200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 0001 200 000
wartość projektów
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Wartość i łączne dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 przez
ZDM i spółki miejskie
14 781 016
19 085 690

Przedsiębiortswo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

5 155 244 zł
6 156 063 zł

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.

577 160
1 020 435

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o.

6 007 159
13 058 173
18 844 152

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
0
dofinansowanie

32 634 943
10 000 000 20 000 000
wartość projektów

30 000 000

40 000 000

Najwięcej środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych, pozyskały na
swoje inwestycje spółki miejskie i Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. ZDM realizował
w roku 2021 siedem inwestycji z wykorzystaniem środków pozabudżetowych na
łączną kwotę 32.634.942,76 zł; dofinansowanie do tych inwestycji w 2021 ze
środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wyniosło 18.844.152,14 zł,
a wkład własny miasta 13.790.790,62 zł.
Środki pozabudżetowe wydatkowane w 2021 roku przez ZDM stanowiły 25%
łącznej wartości środków pozabudżetowych pozyskanych przez miasto Konin
i jednostki organizacyjne miasta.
W 2021 złożono 83 wnioski o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.
− 50 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
− 20 wniosków rozpatrzono negatywnie,
− 13 wniosków jest w trakcie oceny.
Najważniejsze projekty realizowane przez miasto Konin to:
1. „ZIELONE KORYTARZE MIEJSKIE – KLIMATYCZNE PRZEBUDZENIE W KONINIE”
realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”,
dofinansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Okres
realizacji: od 01.09.2021 r. do 30.04.2024 r. Wartość całkowita: 9.719.347,84 zł,
w tym: dofinansowanie: 8.222.345,63 zł (ze środków MF EOG: 6.988.993,78 zł,
z budżetu państwa: 1.233.351,85 zł), a wkład własny: 1.497.002,21 zł. Celem
projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające
ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, a także podniesienie
świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów

29

cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej
infrastruktury. W ramach projektu powstają:
•

zielone korytarze miejskie (23 odcinki) o łącznej długości ok. 17 km,

•

2 parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz na ul. 11 Listopada) o łącznej
pow. 3.038 m2,

•

7 zielonych podwórek miejskich (teren zielony obok amfiteatru, osiedle
Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo)
o łącznej

pow.

90.809

m2,

z

których

każde

poprzez

charakter

zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni,
np. woda, powietrze, człowiek jako część natury,
•

3 tężnie na pow. 26.190 m2 (Pociejewo).

Podczas realizacji projektu będą prowadzone działania edukacyjno informacyjne , zwiększające świadomość mieszkańców miasta na temat
skutków zmian klimatu.
Korytarze Miejskie to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki
atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruchem pieszorowerowym oraz usprawniają relacje między przechodniami w punktach
osiedlowych

–

podwórkach/skwerach,

pełnią

funkcje

rekreacyjne,

odpoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne.
Parki kieszonkowe, zielone podwórka miejskie – to przestrzenie publiczne,
które są dostosowane do charakteru osiedla i wzmacniają siłę jego
mieszkańców, pełnią funkcję integracyjną i edukacyjną poprzez doświadczenia.
2. „GENERATOR MIEJSKIEJ ENERGII ŹRÓDŁEM SUKCESU KONINA” finansowany ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu
państwa, realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Okres realizacji:
01.10.2021 r. do 30.04.2024 r. Realizatorzy: Miasto Konin, Zarząd Dróg
Miejskich

w

Koninie,

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. Wartość
całkowita: 15.316.008,67 PLN, w tym dofinansowanie: 15.316.008,67 zł (ze
środków funduszy norweskich: 13.018.607,36 zł, z budżetu państwa:
2.297.401,31 zł). Celem projektu jest wprowadzenie Konina na Nową Ścieżkę
Rozwoju, jaką jest Zielone Miasto Energii zgodnie ze Strategią Rozwoju Konina
Plan

2020-2030. Efektem

i przedsiębiorcze miasto,

jej

realizacji

będzie

dzięki transformacji

dobrze

prosperujące

energetycznej,

zdrowej

równowadze i kreatywności. Efekty przedsięwzięcia:
•

efektywne zarządzanie projektami (Zarządzanie Nową Ścieżką Rozwoju),
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•

utworzenie płaszczyzny współpracy – wymiana doświadczeń (informacje na
podstronie miasta www.konin.pl - Działania edukacyjne i promocyjne Nowa
Ścieżka Rozwoju),

•

podniesienie poziomu świadczonych usług przez jst (Podniesienie
kwalifikacji i kompetencji pracowników),

•

stworzenie aplikacji pozwalającej osobom ze szczególnymi potrzebami na
bezpieczne poruszanie się w przestrzeni miejskiej (Aplikacja – dostępna
przestrzeń miejska - 1 szt.),

•

usprawnienie i podniesienie standardów działania samorządu lokalnego m.
in. w obszarach: podatki i opłaty lokalne, elektroniczne usługi lokalne
(Zintegrowany

system

informatyczny

do

zarządzania

jednostkami

administracji publicznej i rozwój nowych e-usług),
•

stworzenie przestrzeni kulturotwórczej (Inkubator Aktywności Kulturalnej),

•

programy/polityki sektorowe (2 szt. – Realizacja Programu Wspierania
Przedsiębiorczości, Polityka senioralna miasta Konina),

•

przygotowanie audytów energetycznych dla 10 budynków komunalnych
(Program „Efektywne i niskoemisyjne budownictwo” wraz z audytami dla
budynków komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej),

•

poprawa standardu energetycznego 2 lub 3 budynków mieszkalnych
komunalnych (Modernizacja energetyczna budynków komunalnych),

•

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kładki
(1 szt.),

•

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżki
pieszo - rowerowej (1 szt.),

•

powstanie kładki wieloprzęsłowej o dł. ok. 280 m i szer. 4 m o konstrukcji
żelbetowej, z rampami stanowiącymi podejścia dokładki oraz powstanie
ścieżki pieszo – rowerowej o szer. 4 m i dł. ok. 920 m (Budowa kładki nad
kanałem Ulgi z wyspy Pociejewo do prawobrzeżnego Konina wraz
z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej).

3. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – miasto
Konin otrzymało 34.875.000,00 zł na:
a) „Kompleksową

modernizację

energetyczną

Obiektu

Rekreacyjno-

Sportowego „RONDO” w Koninie – etap I: dokumentacja i etap II remont
dachu”. Termin realizacji: 2022 – 2023. Wartość projektu: 5.500.000,00 zł
Dofinansowanie 4.950.000,00 zł. Wkład własny – 550.000,00 zł (10%).
Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji budowlanej na remont
dachu,

dokumentacji

budowlanej

termomodernizacji

+

OZE

wraz
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z wymaganym audytem energetycznym, nadzór inwestorki oraz wykonanie
prac remontowych dachu nad halą sportową i basenem. Remont dachu
będzie uwzględniał usunięcie pokrycia dachowego nad częścią hali
sportowej z płyt warstwowych azbestowo- cementowych oraz montaż
nowego poszycia z izolację termiczną.
b) „Rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap
IV”. Termin realizacji: 2022-2025. Wartość projektu: 31.500.000,00 zł.
Dofinansowanie 29.925.000,00 zł. Wkład własny 1.575.000,00 zł (5%).
Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz budowie
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:
•

Rejon I - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej
obręb Gosławice w Koninie,

•

Rejon II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sulańskiej w Koninie,

•

Rejon III - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla
Łężyn w Koninie,

•

Rejon IV - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla
Międzylesie Zachód w Koninie,

•

Rejon V - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grójeckiej
i ul. Strażackiej w Koninie,

•

Rejon

VI

-

Budowa

sieci

wodociągowej

i kanalizacji

sanitarnej

w ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Koninie.
4. „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast
POPT 2014-2020” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 oraz z budżetu państwa. Termin realizacji: 01.01.2022 r. - 31.03.2023
r. Wartość projektu: 3.241.145,46 zł, w tym: Fundusz Spójności (85%) –
2.754.973,64 zł, budżet państwa (15%) – 486.171,82 zł. Głównym celem projektu
jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania
o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 i która została
przewidziana w działaniach podstawowych w Kompletnej Propozycji Projektu
w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, a która ostatecznie nie będzie
finansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Wykaz dokumentacji, która zostanie opracowana
w ramach projektu:
1. Opracowanie Planu Smart City.
2. Opracowanie Programu Rozwoju Kultury w Koninie.
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3. Przygotowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej na przebudowę
i

wyposażenie

urzędu

w

celu

stworzenia

nowych

funkcji

warz

z przygotowaniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. Opracowanie projektu budowalnego na pozwolenie na przebudowę
i wyposażenie urzędu w celu stworzenia nowych funkcji oraz dokumentacji
na wyposażenie.
5. Dokumentacja do SIWZ (przedmiot zamówienia) na przygotowanie
wytycznych do opracowanie szczegółowej analizy budowania partnerstwa
publiczno-prywatnego.
6. Szczegółowa

analiza

budowania

partnerstwa

publiczno-prywatnego

(badania pobytu na usługi, konsultacje rynkowe, analizy finansowe itp.).
7. Opracowanie

Programu

"Zielona

przestrzeń"

–

zrównoważone

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
8. Dokumentacja techniczna – Zielony i pasywny Amfiteatr.
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na

budowę

boisk

budowę

boisk

sportowych I etap: III Liceum.
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na
sportowych I etap: ZSBiKZ.
11. Opracowanie koncepcji Centrum Szkolenia Żeglarstwa Wielkiej Pętli
Wielkopolski w Przystani Gosławicach.
12. Opracowanie koncepcji jednolitego oznaczenia poziomego i pionowego.
13. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej utworzenia
2 Klubów Seniora.
14. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej utworzenia
1 Dziennego domu seniora (Hotel Konin).
15. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa zielonego parkingu przy
ul. Wyzwolenia".
17. Opracowanie standardów dbania o przestrzeń miejską.
18. Opracowanie dokumentacji techniczne (budowalnej) "Rodzinna ścieżka

miejska" od Parku Chopina do Placu Zamkowego.
Wartość mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2021 roku
wynosiła 1.459.122.915,02 zł brutto i była wyższa o 75.702.925,12 zł od wartości
mienia wg stanu na dzień 31.12. 2020 roku, która wynosiła 1.383.419.989,90 zł, co
stanowi wzrost o 5,47%.
Na wartość mienia składały się:
1) 1.079.755.799,82 zł - majątek trwały w jednostkach organizacyjnych miasta,
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2) 78.298.952,14 zł - środki trwałe w budowie (inwestycje w toku),
3) 301.068.163,06 zł - udziały miasta w spółkach prawa handlowego.
W analizowanym okresie największe zwiększenie wartości środków trwałych
w jednostkach nastąpiło w:
− Urzędzie Miejskim w Koninie – o kwotę 41.883.064,96 zł; spowodowane
w głównej mierze przejęciem majątku po likwidowanym Zakładzie Obsługi
Urzędu Miejskiego w Koninie,
− w przedszkolach – o kwotę 461.410,91 zł,
− szkołach podstawowych – o kwotę 1.586.651,36 zł,
− szkołach ponadpodstawowych – o kwotę 1.971.080,47 zł,
− pozostałych jednostkach – o kwotę 101.598.660,81 zł, w tym w samym ZDM
o 99.321.258,34 zł w wyniku przyjęcia na stan połączenia ulicy Paderewskiego
z ulicą Wyzwolenia, drogi pieszo-rowerowej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą
Staromorzysławską, wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E20 wraz
z przejściem pod torami PKP.
Dochody z mienia komunalnego miasta Konina na dzień 31.12.2021 r. wyniosły
26.256.824,25 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu
o 4.796.064,57 zł, tj. o 22,35%.
Wzrost dochodów w stosunku do 31.12.2020 r. nastąpił we wpływach:
1) ze sprzedaży gruntów na własność o 4.108.889,92 zł, co stanowi wzrost
o 87,07%,
2) ze sprzedaży budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę
337.443,55 zł, co stanowi wzrost o 66,00%,
3) z dzierżawy gruntów o kwotę 444.704,82 zł, wzrost o 72,63%,
4) z wynajmu lokali o kwotę 285.341,15 zł , zwiększenie o 2,20%.
5) z

użytkowania

wieczystego,

służebności

gruntowych,

zarządu

i użytkowania gruntów, zwiększenie o kwotę 563.765,31 zł, co stanowi wzrost
o 41,89% zł.
Spadek dochodów nastąpił we wpływie z przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności o 138.724,50 zł – zmniejszenie o 42,94% i we wpływie ze
sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o 873.098,15 zł – zmniejszenie
o 87,17%.
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Kultura w Koninie
Miasto Konin prowadzi politykę kulturalną przez podległe jednostki, do których
należą: Koniński Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Ponadto wspiera finansowo
organizację imprez działających na terenie miasta następujących instytucji kultury:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Muzeum Okręgowego w Koninie, Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie,
twórców niezależnych i organizacji pozarządowych. Wydatki na szeroko
rozumianą działalność kulturalną w 2021 roku opiewały na kwotę około
9 milionów 250 tysięcy złotych.
Rok 2021 w kulturze, podobnie jak 2020, był skomplikowanym z powodu pandemii
koronawirusa. Wielokrotnie zmieniające się przepisy związane z COVID-19
wymuszały na jednostkach kultury dostosowanie się do obowiązujących zasad, co
powodowało odwoływanie zaplanowanych wydarzeń, przesuwanie terminów
koncertów, wystaw i imprez artystycznych. Wiele z nich odbyło się tylko w formie
online, a mieszkańcy korzystali z nich w zaciszu swoich domów. „Uwolnienie
kultury” i umożliwienie organizacji wydarzeń pokazało jednak, że koninianie chcą
odwiedzać

domy

kultury,

galerie

sztuki,

biblioteki

i

uczestniczyć

w wydarzeniach plenerowych. Nic bowiem nie zastąpi bezpośredniego kontaktu
ze sztuką.
W 2021 roku miasto Konin po raz pierwszy zorganizowało wydarzenie „Otwórz
okno na kulturę”, na który złożyły się trzy plenerowe spektakle: „Lament na Placu
Konstytucji” – OCH Teatr, „Peregrinus” – Teatr KTO, „Cyrk Tarabumba” – Teatr
Klinika Lalek. Przedstawienia zostały pokazane na terenie konińskich osiedli,
zgodnie z założeniem projektu można je było oglądać nie wychodząc z domu. Cykl
został bardzo dobrze przyjęty przez koninian i będzie kontynuowany.
Na dobry początek wakacji obył się COOL!TURALNY WEEKEND – plenerowa
impreza

na

Bulwarze

Nadawarciańskim,

były

koncerty,

strefa

chilloutu

i prezentacje lokalnych artystów.
Mieszkańcy Konina i goście naszego miasta mogli też obcować ze sztuką czekając
na autobus, wszystko za sprawą realizowanej od trzech lat wspólnie z Centrum
Kultury i Sztuki akcji „Sztuka nas Szuka”. To cykl wielkoformatowych wystaw,
prezentujących prace konińskich twórców na przystankach MZK. W 2021 roku były
to

prace:

Ryszarda

Fórmanka,

Jerzego

Sznajdra,

Longina

Majchrzaka

i Krystyny Ruminkiewicz.
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Po raz kolejny przeprowadzony został „Otwarty konkurs na organizację imprez
kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2021 roku”. Kwota dotacji przeznaczona
na konkurs – 190.000,00 zł. Kwota zrealizowana to 188.809,48 zł, w ramach której
zostały zrealizowane:
− Festiwal Pirania (Fundacja Miasto Prowincjonalne),
− koncerty w ramach cyklu „Muzyka w ratuszu. Prezydent zaprasza” (Konińskie
Towarzystwo Muzyczne),
− Impreza kulturalno-integracyjna „Konin dawniej i dziś" (Fundacja na Rzecz
Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"),
− Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina: Energetyczny Konin
czyli Festiwal Pozytywnej Energii, Sztuka ze smakiem, Mikołajki na Placu
Wolności (Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi – Aktywni),
− X Festiwal „Muzyczne przestrzenie” (Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego),
− XVIII Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir (Wielkopolskie Stowarzyszenie
Gospel),
− Wystawa Braterstwo Orłów (Fundacja Głos Koniński),
− Festiwal Bluesonalia (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt),
− Plener rzeźbiarski w Koninie (Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości),
− "zBAREJOWANY Konin, czyli powrót do przeszłości" (Fundacja CODA),
− Spektakl i warsztaty teatralne (Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków,
− I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie),
Ponadto

na

nagrody

dla

działaczy

kultury

przeznaczonych

zostało

20.000,00 zł, a na stypendia artystyczne 5.000,00 zł. Wyróżnienia wręczono
podczas Inauguracji Roku Kulturalnego 2021/22, zwieńczonej koncertem Tribute
to Zaucha w wykonaniu Kuby Badacha z zespołem. Miasto Konin w ten sposób
włączyło się w obchody 30. rocznicy śmierci krakowskiego artysty Andrzeja Zauchy,
która przypadała w ubiegłym roku.
Uczczono także pamięć zmarłego w ubiegłym roku Krzysztofa Krawczyka.
W Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina utwory artysty zagrała Orkiestra Dęta
PAK KWB Konin, śpiewał Sławek Pilarski.
Koniński Dom Kultury
Koniński Dom Kultury jest instytucją prowadzącą działalność kulturalną
w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu
artystycznego oraz upowszechniania kultury.
W roku 2021 w zajęciach artystycznych: tanecznych, muzycznych, plastycznych
i

filmowych

uczestniczyło

430

dzieci

i

młodzieży

oraz

55

seniorów.
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Z myślą o aktywizacji seniorów zrealizowano dwa projekty: Aktywny Senior oraz
Senior w Centrum.
W minionym roku Koniński Dom Kultury zrealizował 14 koncertów goszcząc:
Krzysztofa Zalewskiego, Korteza, Shalom, Stanisławę Celińską.W ramach projektu
,,Tu płynie jazz” wystąpili: Mika Urbaniak i Victor Davis, Wojciech Myrczek,
Wójciński/Szmańda Quartet, Chojnacki/Miguła Contenplation. Dla fanów rocka
zagrał Nocny Kochanek. Można było usłyszeć laureatów festiwalu „Jazz nad Odrą’’
- Grzegorz Ziółek Kwartet, a także Andrzeja Piasecznego i Artura Rojka.
Odbyły się 3 spektakle teatralne: „Kiedy kota nie ma”, „Telewizja kłamie”, „Kochane
pieniążki”. Wystąpiły kabarety: Paranienormalni, Nowaki oraz reprezentant sceny
Stand-up Mateusz Socha.
W ramach Salonu Poezji i Literatury wystąpili: Wiktor Zborowski i Piotr Polk.
Latem Koniński Dom Kultury zaprosił do Kina pod Gwiazdami. Wspólnie
z Miastem Konin przygotował cykl filmowy „Dobre Filmy na Bulwarze
Nadwarciańskim”.
Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami działało Kino Centrum. W 2021 roku na
ekranie kina wyemitowano 97 tytułów. Odbyły się 432 seanse z udziałem 5458
widzów. Prowadzone były akcje kinowe: „Dzieciaki w Centrum”, „Moje pierwsze
wyjście do kina”, pokazy filmowe AKF Muza, Festiwal Filmów Optymistycznych
,,Happy End”, Senior w Centrum , Przegląd Polskich Filmów Fabularnych ,,Debiuty”,
po raz pierwszy w nowej formule, wzbogacony o przegląd filmowych debiutów
europejskich, Wielkopolskie Porównania Filmowe.
W 2021 roku Koniński Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej na:
- „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury”
w wysokości 132.364,00 zł; miasto Konin przekazało na ten cel 179. 636,00 zł;
łączny koszt inwestycji to 312.000,00 zł,
- realizację projektu „Promocja polskiego filmu w kinie Centrum” w wysokości
90.000,00 zł; Koniński Dom Kultury przekazał na ten cel 14.945,00 zł; łączny koszt:
104.945,00 zł.
Ponadto Stowarzyszenie Sieci Kin Europa Cinemas przekazało 48.235,78 zł na
promocję kina europejskiego.
Koniński Dom Kultury wsparł także organizację 120 wydarzeń realizowanych przez
inne instytucje miejskie.
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie to instytucja, która pełni rolę edukacyjną,
przygotowując dzieci i młodzież do uczestniczenia w kulturze.
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W 2021 roku:
− w

zajęciach

artystycznych

(ds.

tanecznych,

muzycznych,

wokalnych,

plastycznych, teatralnych) brało udział około 900 osób miesięcznie, było
to około 1200 osobozajęć miesięcznie, gdyż wiele osób korzystało z kilku form
zajęć artystycznych;
− w zorganizowanych koncertach udział wzięło ok. 3000 osób;
− zorganizowane zostały 3 wydarzenia online.
Do najciekawszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Koninie w 2021 roku należą:
1. Wizyta tancerzy z Cypru, którzy przez kilka miesięcy prowadzili zajęcia
z dziećmi. Na koniec zorganizowano Dzień Cypryjski, a także Wieczór
Choreografów, które były podsumowaniem międzynarodowej współpracy.
2. Koncert bożonarodzeniowy ,,Śpiewaj z nami – Aniołami”.
3. Koncert jazzowy Master of Music poświęcony Patowi Metheny.
4. Koncert z muzyką Astora Piazzolli – ,,Le grand tango”.
5. Widowisko taneczne - ,,Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego”.
6. Koncert ,,Na zakończenie lata” na Bulwarze Nadwarciańskim.
7. Cykl koncertów Muzyczne Podróże MDK w Muzeum Okręgowym w Koninie: „All
you need is love”, „W zaczarowanym ogrodzie”, Koncert In Memoriam Kora
,,Miłość to wieczna tęsknota”, ,,Dozwolone do lat 18”.
8. Wojewódzki Konkurs Piosenki Literackiej z udziałem Mirosława Czyżykiewicza.
9. Spektakl teatralny – ,,Lodowy Świat”.
10. Siódma Parada Kundelków i nie tylko.
11. Udział Wiktorii Krakowskiej z MDK w finale ,,Szansy na Sukces”.
12. Koncert ,,Tak jak malował Pan Chagall” towarzyszące wystawie prac tego
artysty.
13. Widowisko teatralno-muzyczne „Opowieść nie tylko wigilijna”.
14. Realizacja filmu ,,To pienie pewnej Marzanny”.
15. Koncert online ,,Bo z dziewczynami” z okazji Dni Kobiet.
16. Premiera spektaklu dla młodszych dzieci pt. „Absolutnie straszny olbrzym”.
17. Koncert charytatywny dla Cypisa.
Najmocniejszym akcentem kulturalnym minionego roku była premiera spektaklu
tanecznego „Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego”, w którym udział
wzięło 250 tancerzy – podopiecznych zajęć w MDK. Spektakl ten był taneczną
opowieścią o młodym czarnoksiężniku – Harrym Potterze.
W 2021 roku MDK zorganizował przeglądy i warsztaty wokalne, instrumentalne,
recytatorskie, taneczne

i inne. Odbyło się też kilka wyjątkowych wernisaży
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w Galerii 3D. MDK współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi,
prowadził zajęcia teatralne i plastyczne w szkołach i przedszkolach. Wspierał
w wielu działaniach koordynatora ds. dzieci i młodzieży, TPD, TIO, M-Lab, MAK,
Spółdzielnię Socjalną Spektrum, szkołę muzyczną, fundacje, stowarzyszenia i inne.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest samodzielną
samorządową instytucją kultury pełniącą zadania powiatowej biblioteki publicznej
dla Powiatu Konińskiego. W 2021 roku biblioteka, decyzją Rady Miasta Konina,
otrzymała imię konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej.
MBP w Koninie zarejestrowała w 2021 roku 10130 użytkowników, z czego 3257
osób to użytkownicy z powiatu konińskiego. Odnotowano 102598 odwiedzin
w bibliotece co przełożyło się na 257699 wypożyczeń materiałów bibliotecznych
na zewnątrz i 4625 udostępnień na miejscu. W 2021 roku zorganizowano łącznie
235 imprez bibliotecznych, w których udział wzięło 6481 użytkowników.
Księgozbiór biblioteki na koniec 2021 roku liczył 223533 vol. książek drukowanych
i 9356 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym ebooki, audiobooki,
filmy na DVD. W minionym roku wydano na materiały biblioteczne 170.161,89 zł,
w tym: 145.600,91 zł na książki drukowane i zbiory specjalne, 11.777,15 zł na kody
zdalnego dostępu, 12.783,83 zł na czasopisma.
Biblioteka w 2021 roku udostępniała również licencjonowane zbiory - poprzez
wypożyczanie czytaków oraz udostępnianie kodów zdalnego dostępu do platform
Legimi, IBUKLibra, Ebookpoint.
MBP w Koninie zdigitalizowała w 2021 roku 162 obiekty i udostępniła je
w Konińskim Archiwum Społecznym chroniąc w ten sposób dziedzictwo kulturowe
Konina i powiatu konińskiego. Archiwum liczy 667 cyfrowych dokumentów
cyfrowych, głównie archiwalne dokumenty i fotografie. W 2021 roku archiwum
odnotowało 31322 odwiedzin oraz 20580 unikalnych sesji.
Ważniejsze wydarzenia w MBP w Koninie w 2021 roku to: 41. edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Milowy Słup, powiatowy konkurs
recytatorski XV Liryczne Spotkania z Norwidem, Noc Bibliotek, Biblioteczne
Ogrodowisko dla dzieci, Akcja Żonkile, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej” z Andrzejem Grabowskim, udział w kampanii
promującej czytelnictwo „Mała książka – wielki człowiek", cykl spotkań autorskich
w ramach KBO, Biblioteczny Mikser Sztuki, akcja fotograficzna Biblioteka
z perspektywami.
W 2021 roku MBP w Koninie otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 z MKiDN – kwota 25.000,00 zł na zakup nowości
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wydawniczych i licencjonowanych zasobów. Wydawnictwo Setidava MBP
w Koninie wydało w 2021 roku 10 książek i przygotowywało do wydania w 2022
roku Rocznik Wielkopolski Wschodniej.
W 2021 roku miasto Konin, w ramach współorganizacji imprez, przekazało środki
na organizację takich wydarzeń jak:
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Jazz Festival Jazzonalia.
3. Festiwal Chopinowskie Interpretacje Młodych.
4. Międzynarodowy Dzień Muzyki.
5. 67. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby OKFA.
6. Szwedzi na Zamku.
7. Wystawa „Radia naszych dziadków”.
8. Festiwal Fotograficzny „Focus nad Wartą”.
9. Spotkanie autorskie z Beatą Pawlikowską.
10. Jarmark Bożonarodzeniowy.
11. 41. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”.
Dofinansowane zostały także wydania dwóch książek: Andrzej Majewski „Historia
Towarzystwa Muzycznego w Koninie (1901-2021), Izabela Bobrowska „Ryszard
Fórmanek. Fotoreporter nieoczywisty”.
Miasto Konin w 2021 roku było organizatorem wydarzeń patriotycznych,
z których na szczególną uwagę zasługują obchody:
− 158. rocznicy Powstania Styczniowego z odsłonięciem tablicy upamiętniającej
Zygmunta Waryłkiewicza, oficera wojsk powstańczych w 1863 r.,
− 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w trakcie których fragmenty
konstytucji czytał aktor Andrzej Seweryn (wydarzenie odbyło się online),
− 100. rocznicy wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie, z odsłonięciem
pamiątkowej tablicy w budynku Urzędu Miejskiego oraz prezentacją książki
doktora Piotra Grzelczaka „Dzień historyczny. Wizyta marszałka Józefa
Piłsudskiego w Koninie”,
− 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – po raz pierwszy
obchodzoną jako święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego.
Miasto Konin przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania
synagogi. W internetowym badaniu wypełnione zostały 1292 ankiety. Większość
ankietowanych opowiedziała się za przywróceniem synagodze funkcji kulturalnych
i bibliotecznych.
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Sport, turystyka i kultura fizyczna
W 2021 roku wydatki z budżetu miasta na kulturę fizyczną wyniosły niespełna
16 mln zł i były na poziomie ubiegłorocznych. Miasto Konin przeznaczyło 2 mln 800
tys. zł na dotację celową na realizację zadań w ramach „Szkolenie uzdolnionych
sportowo w wybranych dyscyplinach sportu”; 70 tys. zł na „Organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina” – małe granty; 15 tys. zł na
„Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami”
– małe granty.
#Włącz_się_w_SPORT – miasto Konin zachęcało i zachęca mieszkańców do
aktywnego włączania się w sport i rekreację. Miasto przystąpiło do ogólnopolskiej
akcji Fundacji Zwalcz Nudę i było organizatorem Narodowego Dnia Sportu
w ramach którego zostały zorganizowane otwarte treningi i zajęcia biegowe
i rolkarskie, żeglarskie, a także Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta
Miasta Konina.
Po rocznej przerwie na błonia przy Wale Tarejwy powróciły konie i ich jeźdźcy.
Odbyły się bowiem 15. Jubileuszowe Zawody Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski
w Skokach przez Przeszkody oraz Zawody Regionalne Konin Cup 2021.
Blisko 300 zawodników stanęło na starcie 23. Ogólnopolskiego Biegu Milowego
Słupa – edycja nocna, który wyróżniał się nową trasą oraz porą startu. Miasto
Konin gościło również drugą z cyklu imprezę w ramach Samsung River Triathlon
Series. 327 zawodników dotarło na metę ustawioną na placu Wolności w Koninie,
którzy rywalizowali na dwóch dystansach: 1/4 IM (950 m pływania, 45 km jazdy
rowerem i 10,55 km biegu) oraz 1/8 IM (475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze
i 5,275 km biegu). Organizatorami cyklu w Koninie byli Fundacja „Jeszcze więcej
sportu”, miasto Konin oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
Miasto Konin było gospodarzem i współorganizatorem pierwszej w Polsce Gali
MMA BRAVE Combat Federation, która była transmitowana przez Telewizję Polsat,
a widzowie mogli ją oglądać na kilku kontynentach. Na konińskim oktagonie w hali
MOSiR Konin „Rondo” zaprezentowało się 18 zawodników z 14 państw: Irlandii,
Szwecji, Polski, Egiptu, Francji, Brazylii, Ukrainy, Włoch, Finlandii, Austrii, Rumunii,
Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Organizacja gali w Koninie była możliwa
dzięki zaangażowaniu i determinacji Kareema El Khateeba - założyciela GalAna
Group.
W prowadzonej przez Ministerstwo Sportu ogólnopolskiej klasyfikacji sportowej
dzieci i młodzieży (wyniki od młodzika do młodzieżowca) konińscy sportowcy
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zgromadzili łącznie 735,66 punktów, co oznacza wzrost prawie o 100 ,,oczek”
w porównaniu do poprzedniego roku. Dało to nam 35. miejscu w kraju,
w rankingu obejmującym ponad 900 gmin.
Tradycyjnie już największą zdobyczą punktową pochwalić się może Koniński Klub
Szermierczy (272,5 pkt). Setkę przekroczyły też: Konińskie Ludowe Towarzystwo
Cyklistów (140,75) oraz Medyk Konin (116,2), a jednego punktu do tego pułapu
zabrakło reprezentantom Zagłębia Konin. W zestawieniu klubów, które
punktowały w 2021 roku są także: Copacabana Konin, Start Konin, UKS Smecz,
Górnik, MKS MOS i UKS MTB Smecz Konin.
Pod względem sukcesów sportowych rok 2021 był dość umiarkowany.
Prawdziwą rewelacją okazał się nowy nabytek KLTC – Dawid Migas, który zdobył
3 złote i 5 brązowych medali na Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców.
Z innych konińskich kolarzy medale indywidualne zdobyli także Mateusz Sztrauch
(3 razy) i Filip Biernacki (2 razy).
Oto najważniejsze wyniki reprezentantów innych klubów:
1. Koniński Klub Szermierczy:
− Sylwia Matuszak – trzecia indywidualnie na Mistrzostwach Polski Seniorów
i o krok od kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio ,
− Małgorzata

Zawodniak

i

Natalia

Nowinowska

–

indywidualnymi

medalistkami Mistrzostw Polski Młodzieżowców.
2. Koniński

Klub

Piłkarstwa

Kobiecego

„Medyk”

–

3

miejsce

juniorek

w Mistrzostwach Polski
3. Klub Bokserski „Zagłębie Konin” :
- Mateusz Goiński – wicemistrz Polski seniorów, członek kadry narodowej,
- Mateusz Kałecki – 3 na MP młodzieżowców
4. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” – dwa złote medale Jana Klimkowskiego
w Mistrzostwach Polski juniorów w szachach błyskawicznych i szybkich.
5. Konińskie Stowarzyszenie Sportowe ,,Mustang” – Mistrzostwo Polski Seniorów
w koszykówce na wózkach.
6. Copacabana – medale Marty Kochańskiej, Jakuba Wawrzyniaka i Jagody Piątek
w MP w różnych kategoriach wiekowych
7. Brązowy medal z drużyną Wielkopolski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w koszykówce dla Mai Bartczak z MKS MOS.
8. Świetne występy reprezentantów Olimpiad Specjalnych na zawodach
ogólnopolskich.
W turystyce rok 2021 to 72 wycieczki i imprezy turystyki kwalifikowanej
organizowane przez koniński oddział PTTK dla mieszkańców Konina, w których
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udział wzięło 1607 osób. Były to, m.in. rajdy rowerowe: „III Rajd Rowerowy
Konińskiego Słupa” w ramach Weekendu na Szlaku Piastowskim, XXXVI
Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Rowerowy po Wielkopolsce Wschodniej,
II Jesienny Rajd Przyrodniczo – Edukacyjny. Rajdy piesze po Koninie i okolicach:
kontynuacja całorocznego cyklu „Spacerkiem po Zdrowie” oraz „Spacery
z Przewodnikiem po Konińskiej Starówce”. Miejska gra plenerowa podczas
„Jarmarku św. Bartłomieja”. Wydarzenia organizowane przez PTTK i TPK,
współorganizowane i dofinansowane przez Miasto Konin.
„Złap za wiosło” to projekt pięciu spływów kajakowych z udziałem 100 uczestników
oraz

XII

Spływ

kajakowy

szlakiem

"Wielkiej

Pętli

Wielkopolski"

z udziałem kolejnych 100 osób, organizowane przez Miasto Konin i Lokalną
Organizację Turystyczną „Marina”. Ze środków miasta sfinansowane zostały regaty
żeglarskie, „Mistrzostwa KOZŻ o Puchar Prezydenta Miasta Konin”, „Wielkopolski
Puchar Klasy Korsarz”, „XXVII Zimowe Regaty Barbórkowe”, Regaty w Klasie
Optimist.
Dla rowerzystów Konin ma przygotowanych 48,5 km ścieżek rowerowych oraz
5 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.
Na terenie miasta oznakowanych jest 40 km szlaków rowerowych:
1. Fragment Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego przebiegający przez konińską
Starówkę ulicami: Zagórowska, 3 Maja, Szarych Szeregów, Osada – 6 km,
2. Szlak rowerowy „Dookoła Konina” na odcinku ul. Rybacka – ul. Gosławicka –
ul. Wieruszewska (dalej do Bieniszewa i Kawnic – 6,6 km); z łącznikami
wychodzącymi do Żychlina (6,4 km), Grąblina (4 km) i Bieniszewa (2 km),
3. Szlak rowerowy „Do Muzeum” na trasie dworzec PKP – ul. Spółdzielców –
Sokółki – Gosławice – 14,5 km.
Do wędrówek pieszych oznakowany jest łącznie dziewięciokilometrowy szlak
pieszy (zielony) z Konina przez Licheń Stary do Kawnic. Na terenie Konina są jego
dwa odcinki:
1. PKP – ul. Kolejowa – ul. Leśna (dalej do Lichenia) – 2,4 km,
2. ul. Rybacka – ul. Gosławicka – ul. Wieruszewska (dalej do Bieniszewa
i Kawnic) – 6,6 km.
W Koninie działa certyfikowane Centrum Informacji Turystycznej, którego
zadaniem jest między innymi promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz
udzielanie o nich informacji turystycznej.
Po Koninie i regionie konińskim turystów oprowadza 7 terenowych przewodników
turystycznych z uprawnieniami.
Zrealizowany został II etap projektu „Znakowanie zabytków i szlaków spójne pod
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względem

estetycznym.”

Tablice

informacyjne

umieszczone

zostały

w następujących miejscach:
1. W budynku Starostwa, pl. Wolności 1,
2. Zespół klasztorny reformatów, ul. Reformacka,
3. Kościół ewangelicki, ul. Dąbrowskiego 1,
4. Synagoga, ul. Mickiewicza, 62-500 Konin
5. Kościół par. pw. św. Andrzeja, ul. Gosławicka 38,
6. Zamek, XIV, ul. Muzealna 6,
7. Kościół pw. św. Wojciecha, ul. Portowa 2
Na ratowanie zabytków miasto przeznacza dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Konina i nie stanowiących
własności miasta. W 2021 roku dotację otrzymała parafia p.w. św. Bartłomieja
w Koninie na renowację wnętrza kościoła.
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Oświata i wychowanie
W Koninie funkcjonuje 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych,

8 szkół

ponadpodstawowych (3 samodzielne i 5 zespołów szkół) oraz 6 placówek
oświatowych. Uzupełnieniem tej oferty są przedszkola i szkoły niepubliczne.
W 2021 roku do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest miasto Konin uczęszczało ogółem 15118 uczniów (wg stanu na dzień
30.09.2021 r. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej), w tym do
przedszkoli 2473 dzieci, do szkół podstawowych 5622 uczniów i do szkół
ponadpodstawowych – 7023.
W 2021 roku Rada Miasta Konina podjęła 8 uchwał związanych ze sprawami
oświaty w mieście, 3 z nich dotyczyły projektów finansowanych ze środków
unijnych.
W 2021 roku przeprowadzono:
1) 16 konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola,
publicznej
szkoły
podstawowej,
publicznej
szkoły
ponadpodstawowej i publicznej placówki:
a) Przedszkola nr 4 Biały konik w Koninie,
b) Przedszkole nr 5 „Plastuś” w Koninie,
c) Przedszkola nr 6 w Koninie,
d) Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie,
e) Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka”
w Koninie,
f) Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Koninie,
g) Przedszkola nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie,
h) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie,
i) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów
Westerplatte w Koninie,
j) Szkoły Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
k) Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie,
l) Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
m) I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,
n) Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
o) Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie,
p) Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.
2) 30 egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
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3) procedurę oceny pracy 6 dyrektorów szkół i
przedszkoli wspólnie
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegaturą w Koninie.
W 2021 roku realizowano następujące rządowe programy o zasięgu
ogólnopolskim. Były to:
1. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania
zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. W 2021 roku środki
przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku
szkolnym 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych. Wysokość udzielonej
dotacji 50.367,00 zł. Wysokość wkładu własnego 0,00 zł. Wysokość
wykorzystanej dotacji 48.194,51 zł. Zadanie realizowało 9 szkół:
− I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,
− II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Koninie,
− III liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie,
− Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Koninie,
− Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
− Zespół Szkół Technicznych w Koninie,
− Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie,
− Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Koninie.
2. Rządowy program w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w
2021 roku. Wysokość udzielonej dotacji 819.000,90 zł. Wysokość wkładu
własnego 0,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 799.977,14 zł. Zadanie
realizowały:
− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami
Integracyjnymi w Koninie,
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− Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów
Westerplatte w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
− Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio
w Koninie,
− Niepubliczna Szkoła Montessori Odkrywcy Świata w Koninie,
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Koninie.
3. Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025” w formie dofinansowania na zakup książek. Wysokość udzielonej
dotacji 12.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego 3.000,00 zł. Wysokość
wykorzystanej dotacji 15.000,00 zł. Zadanie realizował Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Koninie.
4. Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2020-2024 – „Aktywna tablica”. Wysokość udzielonej dotacji 204.431,52 zł.
Wysokość wkładu własnego 51.107,88 zł. Wysokość wykorzystanej dotacji
255.539,34 zł. W programie udział wzięły:
a) szkoły podstawowe:
− Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami
Integracyjnymi w Koninie,
− Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów
Westerplatte w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
− Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
b) szkoły ponadpodstawowe:
− Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie.
W ramach uzyskanego dofinansowania szkoły zakupiły między innymi:
− 36 laptopów,
− 3 zestawy multimedialne,
− 4 tablety wraz z oprogramowaniem,
− pozostałe urządzenia i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami.
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5. Rządowy program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”, realizowany od 2019
roku, w ramach którego doposażono lub wyremontowano stołówki w:
− Szkole Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
− Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie,
− Szkole

Podstawowej

Specjalnej

w

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie.
Wysokość udzielonej dotacji 116.400,00 zł. Wysokość wkładu własnego
29.100,00 zł. Wysokość wykorzystanej dotacji 145.499,84 zł.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Wspólną misją ww. jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W 2021 roku zrealizowano
zadanie w ramach wsparcia finansowego pn. „Laboratoria przyszłości” dla szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. Środki
przeznaczono na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu,
elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu
umiejętności dzieci i młodzieży. Program jest kontynuowany również w tym roku.
Wysokość kwoty dofinansowania 1.708.500,00 zł. Wysokość wkładu własnego 0,00
zł. Wysokość wykorzystanego wsparcia 1.204.214,84 zł, co stanowi 70,48%
otrzymanego dofinansowania. Pozostało do wykorzystania w 2022 roku
504.285,16 zł, co stanowi 29,52 % otrzymanego dofinansowania.
W jednostkach oświaty w 2021 roku zrealizowano 35 projektów ze środków
pozabudżetowych na kwotę ogółem 4.609.863,95 zł:
− 10 projektów na kwotę 1.047.985,74 zł, które realizowano w 4 przedszkolach,
− 6 projektów na kwotę 361.253,63 zł, które realizowano w 4 szkołach
podstawowych,
− 19 projektów na kwotę 3.200.624,58 zł, które realizowano w 7 szkołach
ponadpodstawowych oraz 2 placówkach na terenie miasta Konina.
W 2021 roku miasto ze środków Funduszu Pracy udzieliło wsparcia finansowego
de minimis w kwocie 149.274,01 zł, które otrzymało 22 pracodawców, kształcących
młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego przez praktyczną
naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
W 2021 roku wydatki poniesione przez miasto na remonty szkół, przedszkoli oraz
placówek oświatowych wyniosły 1.735.294,78 zł:
− 867 647,39 zł przeznaczono na remonty w przedszkolach,
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− 417 692,39 zł przeznaczono na remonty w szkołach podstawowych,
− 343 807,00 zł przeznaczono na remonty w szkołach ponadpodstawowych,
− 106 148,00 zł przeznaczono na remonty w placówkach.
W 2021 roku wykonano również zadania inwestycyjne na kwotę 440.401,55 zł:
1) 257.591,78 zł przeznaczono na zadania realizowane w przedszkolach:
− „Wyposażenie

dróg

ewakuacyjnych

budynku

Przedszkola

nr

10

z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie w instalację
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” – 32.500,00 zł,
− „ASY GRAJĄ W KLASY” – Rodzinny Plac Zabaw przy Przedszkolu nr 16
im. Jana Brzechwy w Koninie" – 99.992,81 zł,
− „Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie” –
125.098,97 zł;
Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego.
2) 33.454,77 zł przeznaczono na zadania realizowane w szkołach podstawowych:
− „Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym
1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów
Westerplatte w Koninie na kwotę 19.065,00 zł,
− zakupy inwestycyjne – „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
w Koninie na kwotę 14.389,77 zł;
3) 49.980,00 zł przeznaczono na zadania realizowane w szkołach
ponadpodstawowych (budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół
im. M. Kopernika w Koninie);
4) 99.375,00 zł przeznaczono na zadania realizowane w placówkach:
− „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do
zaleceń p.poż.” – 50.000,00 zł,
− „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej” – 49.375,00 zł.
Budynki, w których mieszczą się konińskie szkoły i przedszkola każdego roku
wymagają coraz większych nakładów finansowych na remonty i modernizacje, nie
tylko ze względu na bieżące remonty, ale również na wykonanie wszystkich zaleceń
pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Ich realizacja wymaga zaangażowania środków
finansowych w łącznej wartości około 9.500.000,00 zł.
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w terminie głównym w dniach
od 25 do 27 maja 2021 roku. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem
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ukończenia szkoły podstawowej. Do egzaminu ósmoklasisty w publicznych
szkołach podstawowych, dla których miasto Konin jest organem prowadzącym
w roku 2021 przystąpiło 731 uczniów.
W roku szkolnym 2020/2021 szkoły ponadpodstawowe, dla których organem
prowadzącym jest miasto Konin ukończyło 1289 uczniów.
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1230 absolwentów:
− w liceach 709,
− w technikach 521.
Egzamin maturalny przeprowadzony był w terminie od 7 do 20 maja 2021 roku.
Maturzyści zdawali w części obowiązkowej egzamin pisemny z języka polskiego,
matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym. Absolwenci przystępowali również do egzaminu maturalnego
z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Egzaminy zawodowe dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia odbywały
się w dwóch sesjach: zimowej i letniej. Były one przeprowadzone
w trzech formułach – Formuła 2012 (dla osób, które kształcą się lub kształciły wg
podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r.), Formuła 2017 (dla
osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września
2017 r., Formuła 2019 (dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej
obowiązującej od 1 września 2019 r.). Po zdaniu egzaminów ze wszystkich
kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu
odpowiedniego poziomu wykształcenia uczniowie otrzymali w Formule 2012
i w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule
2019 dyplom zawodowy. Do egzaminów zawodowych przystąpili uczniowie
z technikum i branżowej szkoły I stopnia. W sesji zimowej przeprowadzono
egzaminy w 36 kwalifikacjach, w których wzięło udział 531 uczniów. Pozytywny
wynik egzaminu otrzymało 79,36% zdających. W sesji letniej przeprowadzono
egzaminy w 45 kwalifikacjach, w których wzięło udział 941 uczniów. Pozytywny
wynik egzaminu otrzymało 83,25% zdających.
W 2021 roku stan zatrudnienia w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:
1) etaty pedagogiczne:
− nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego – 1 (łączny wymiar etatów
1,00),
− nauczyciele stażyści - 35 (łączny wymiar etatów 25,60),
− nauczyciele kontraktowi – 248 (łączny wymiar etatów 223,35),
− nauczyciele mianowani – 239 (łączny wymiar etatów 222,12),
− nauczyciele dyplomowani – 1217 (łączny wymiar etatów 1163,07),
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Ogółem – 1740 (łączny wymiar etatów 1635,14).
2) etaty pracowników administracyjnych i obsługi:
− pracownicy administracyjni – 194 (łączny wymiar etatów 169,47),
− pracownicy obsługi – 531 (łączny wymiar etatów 475,45),
Ogółem – 725 (łączny wymiar etatów 644,92).
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Polityka społeczna
Działania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej w 2021 roku prowadził
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz jednostki organizacyjne pomocy
społecznej.
Program Przeciwdziałania Narkomani dla miasta Konina na lata 2019-2021 został
przyjęty do realizacji uchwałą nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 31 października
2018 roku. W 2021 roku na realizację programu zaplanowano kwotę
105 000,00 zł (wykonanie 101 885,79 zł). Beneficjentem tych środków było głównie
Stowarzyszenie

Profilaktyki

Społecznej

„ETAP”,

które

prowadziło

punkt

konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina
na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr 485 Rady Miasta Konina z dnia
27 stycznia 2021 roku. W 2021 roku zaplanowano na jego realizację kwotę
2 173 542,00 zł (wykonano 2 154 039,07 zł) głównie na:
– prowadzenie 22 placówek wsparcia dziennego (9 świetlic środowiskowych,
7 środowiskowych ognisk wychowawczych, 6 świetlic socjoterapeutycznych),
– realizację w szkołach rekomendowanych programów profilaktycznych,
– organizację

wypoczynku

zimowego

i

letniego

dla

dzieci

z

rodzin

dysfunkcyjnych,
– realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– prowadzenie Klubu Abstynenta,
– realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych,
– prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PAT,
– organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych
w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę”,
– realizację zadań prowadzonych przez Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Polityka senioralna w 2021 roku to głównie realizacja i rozwijanie programu
Konińska Karta Seniora 60+, skierowanego do osób, które ukończyły 60 rok życia
i mieszkają na terenie Konina. Przyjęty został przez Radę Miasta Konina uchwałą
nr 497 z dnia 26 kwietnia 2017 roku z inicjatywy powołanej przez Prezydenta
Miasta Konina Rady Seniorów. W roku 2021 zostało wydanych 267 kart.
W programie Konińska Karta Seniora 60+ w 2021 roku uczestniczyło 43 partnerów.
W 2021 roku miasto Konin przeznaczyło kwotę 19.631,00 zł na realizację
programów aktywizujących seniorów. Dofinansowanie zrealizowano w formie
„małych grantów” ,które otrzymały :
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1. Bank Żywności w Koninie na zadanie pn. „Warsztaty kulinarne dla konińskich
seniorów” – Jak nie marnować żywności.
2. Konińska Fundacja Kultury na zadanie pn. „Realizacja zajęć dla seniorów –
mieszkańców Konina AKTYWNY SENIOR”
3. Stowarzyszenie Aktywne Zatorze na zadanie pn. „Aktywny styl życia poprawą
rozwoju seniora w społeczności lokalnej”
4. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej POMOC w Koninie na zadanie pn.
„Aktywna jesień – zajęcia artystyczno – sportowe dla seniorów”.
W ramach tych projektów udział wzięło 254 seniorów mieszkańców Konina.
Od października 2020 działa w Konińskim Domu Kultury w Strefie K Miejski Klub
Seniora, który jest miejscem spotkań i rozwijania talentów dla aktywnych
mieszkańców 60+. Uczestnicy mogą skorzystać z oferty zajęć artystycznych
Konińskiego Domu Kultury, tj. zajęć z tańca towarzyskiego, zajęć wokalnych oraz
z promocyjnych cen biletów na seanse filmowe.
Uchwałą Rady Miasta Konina z 24 kwietnia 2013 roku przyjęto do realizacji
Program Konińska Karta Rodziny 3+, skierowany do rodzin wielodzietnych,
rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego (z terenu miasta). Wniosek o przyznanie Konińskiej Karty
Rodziny 3+ w 2021 roku złożyły 344 rodziny, którym wydano łącznie 1918 kart.
Od 16 czerwca 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych, na mocy którego rodziny posiadające troje
lub więcej dzieci mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych, czyli ulg i zniżek przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Dokumentem identyfikującym członka rodziny
wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny – w Koninie w 2021 roku wydano 442 karty.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
– na ternie Konina w 2021 roku w trzech punktach realizowane było na zlecenie
administracji rządowej zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
świadczonej przez adwokatów, radców prawnych i osoby przeszkolone do
udzielania porad obywatelskich. Jeden punkt – przy ul. płk. Witolda Sztarka 1
(nieodpłatna pomoc prawna) – prowadziło Miasto Konin, dwa – przy
ul Zakładowej 4 (nieodpłatna pomoc prawna) oraz Południowej 2 (nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie) powierzono do prowadzenia wyłonionemu w drodze
otwartego konkursu Stowarzyszeniu Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich.
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Łącznie w trzech konińskich punktach w 2021 roku uzyskało pomoc 982 osób.
Jednostką

organizacyjną

miasta,

udzielającą

świadczeń

pielęgnacyjnych

i opiekuńczo-wychowawczych najmłodszym dzieciom z terenu Konina jest Żłobek
Miejski, który dysponuje 179 miejscami. Od 2011 roku korzysta ze środków
resortowego programu „Maluch+”. Dotacja celowa otrzymana w 2021 roku
wyniosła 63.360,00 zł i została przeznaczona na utrzymanie oddziałów
utworzonych w ramach programu „Maluch +” w 2011, 2014 i 2017 roku.
W 2021 roku otrzymaliśmy również dotację w wysokości 71.280,00 zł na
zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3,
tworzonych przez Miasto we wcześniejszych edycjach Programu ”MALUCH”.
Ponadto

w

2021

roku

udzielono

dotacji

7

podmiotom

prowadzącym

6 niepublicznych żłobków i 1 klubowi dziecięcemu w kwocie 537.600,00 zł.

54

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
System

organów

administracji

publicznej

oraz

innych

podmiotów

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny jest w mieście Koninie
rozbudowany i zróżnicowany. Tworzą go organy administracji rządowej
o charakterze ogólnym, a także służby, inspekcje i straże oraz jednostki samorządu
terytorialnego. W Koninie są to Państwowa Straż Pożarna, Policja, Powiatowy
Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla miasta Konina i oczywiście miasto, które w tym zakresie działa
głównie poprzez Straż Miejską oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.
W mieście realizowany był program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2020. Cząstkowe
sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok, które zawiera szczegółowe
informacje o przeciwdziałaniu i ograniczaniu zjawisk narkomanii, alkoholizmu,
przemocy w rodzinie, bezpieczeństwie sanitarnym i epidemiologicznym oraz
weterynaryjnym, ochronie przeciwpożarowej, przestępczości czy zagrożeniach
w ruchu drogowym, zostało przyjęte na sesji 24 marca 2021 roku.
Ponadto

Komisja

Bezpieczeństwa

i

Porządku

pracowała

w

oparciu

o harmonogram posiedzeń na 2021 rok. Na posiedzeniach omawiane były tematy
dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta Konina.
Celem pierwszego posiedzenia, które odbyło się w marcu 2021 roku było
posiedzenie dotyczące dokonania analizy i akceptacja cząstkowego sprawozdania
z „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2020 oraz
sprawy bieżące.
Celem drugiego posiedzenia, które odbyło się w czerwcu 2021 roku była analiza
projektu „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli”, a także sprawy bieżące.
Uchwałą Nr 605 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2021 roku został przyjęty
nowy „Miejski program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli”. Podstawowym celem programu jest zapewnienie
porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ograniczenia przestępczości,
które dla mieszkańca rozumiane jest jako bezpieczeństwo własne, jego rodziny
oraz najbliższego otoczenia.
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W konińskiej Straży Miejskiej pracuje 23 funkcjonariuszy, którzy współpracują ze
wszystkimi

instytucjami

i

służbami

odpowiedzialnymi

za

porządek

i bezpieczeństwo w mieście.
W 2021 roku Straż Miejska w Koninie przyjęła 2533 zgłoszenia od mieszkańców
miasta, przedstawicieli różnych instytucji i firm oraz służb odpowiedzialnych za
porządek i bezpieczeństwo. Najwięcej dotyczyło nieprawidłowości w ruchu
drogowym – 1153, co stanowi 45% ogółu interwencji. Drugą grupę stanowią
zgłoszenia związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami (379), w tym
dotyczące wypalania nieczystości oraz zwierząt, zarówno dzikich jak i domowych
lub hodowlanych, w tym martwe zwierzęta znalezione na drogach i terenach
miejskich (280). Pozostałe zgłoszenia dotyczyły zagrożeń pożarowych (katastrof),
awarii

technicznych,

zniszczeń

lub

uszkodzeń

mienia

komunalnego,

zanieczyszczeń dróg i miejsc publicznych, zakłóceniem spokoju i porządku
publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz palenia tytoniu
w miejscach niedozwolonych.
Odrębną grupę stanowiły zgłoszenia dotyczące braku przestrzegania przepisów
i zasad dotyczących ograniczenia zagrożeń związanych z epidemią COVID-19.
Dotyczyły przede wszystkim braku używania masek ochronnych przez klientów
i pracowników obiektów handlowych, pasażerów autobusów komunikacji
publicznej oraz osób, które nie przestrzegały nałożonej kwarantanny lub oddaliły
się ze szpitala bez zezwolenia (123).
W 2021 roku strażnicy miejscy podejmowali interwencję w stosunku do 2978 osób.
W wyniku interwencji 2100 osób zostało pouczonych, a 820 osób ukarano
mandatami karnymi na łączną kwotę 92.300,00 zł. Skierowano też 58 wniosków
o ukaranie do Sądu Rejonowego. Przeprowadzili 35 kontroli palenisk pod kątem
spalania odpadów komunalnych oraz niedozwolonych substancji i materiałów.
W

wyniku

kontroli

w

10

przypadkach

stwierdzono

nieprawidłowości.

W 5 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na łączną kwotę 450,00
zł, a 5 osób zostało pouczonych na podstawie art. 41 kodeksu wykroczeń.
Do właścicieli lub administratorów skierowano 21 wystąpień które dotyczyły
usunięcia nieprawidłowości na terenie nieruchomości i w ich obrębie.
Odholowano 12 pojazdów w związku z popełnionym wykroczeniem. Natomiast do
17 osób skierowano pisma o usunięcie wraków samochodów, których stan
wskazywał na ich nie używanie lub pozostawione były bez tablic rejestracyjnych
oraz w znacznym stanie dewastacji. W większości pojazdy zostały usunięte przez
właścicieli. Tylko w jednym

przypadku pojazd został odholowany na parking
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strzeżony po wcześniejszych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Miejskich.
W 2021 roku w ramach działań kontrolnych dotyczących porządku w gminie straż
miejska ustaliła rejony szczególnie zanieczyszczone na terenie miasta, które pod
nadzorem funkcjonariuszy zostały uporządkowane przez osoby skazane przez sąd
na wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele publiczne. Prace były wykonywane
przez 48 osób, które pracowały w 320 dniach i przepracowały 2621 godzin (m. in.
uprzątnięto ponad 2 tys. m3 śmieci). Pracami porządkowymi obejmowano
wielokrotnie w ciągu roku ulice oraz tereny zielone miasta.
W związku z trwającym stanem epidemii na terenie kraju, Straż Miejska
w Koninie zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z października 2020 r.
i kolejnymi, została zobligowana do włączenia się i współpracy z policją
w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W ramach tej
współpracy strażnicy wsparli funkcjonariuszy policji w 40 wspólnych patrolach.
Pomimo zagrożenia epidemicznego działała w sposób ciągły realizując nałożone
zadania bezpośrednio w terenie, czego konsekwencją była stosunkowo wysoka
zachorowalność wśród strażników, mimo przyjmowania kolejnych dawek
szczepień. Wpłynęło to na obniżenie ilości interwencji zrealizowanych w 2021 roku.
W Koninie funkcjonuje monitoring – aktualnie 85 kamer – obsługiwany
całodobowo przez Straż Miejską. W kamerach umieszczonych na drogach
dojazdowych do miasta funkcjonuje program preselekcji, pozwalający na
odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów

i sprawdzenie czasu i miejsc

pojawiania się pojazdów z wpisanymi w program numerami. Obsługa monitoringu
posiada bezpośrednie połączenie z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji
w Koninie. Ponadto kamery są również włączone na bezpośredni podgląd do
oficera dyżurnego KMP. W toku ciągłej pracy trwającej 24 godziny na dobę w 2021
roku za pomocą kamer ujawniono 515 nieprawidłowości (przestępstw i wykroczeń
oraz zagrożeń). W związku z przekazaniem ich treści Policji i innym upoważnionym
instytucjom dokonano 80 bezpośrednich odtworzeń dla funkcjonariuszy,
udostępniono 73 nagrania na wnioski pisemne przede wszystkim dla Komendy
Miejskiej Policji w Koninie i funkcjonariusze Policji 200 razy odtwarzali nagrania
z kamer posiadających program preselekcji.
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Środowisko i przyroda
W mieście Koninie obowiązują cztery główne dokumenty z zakresu ochrony
środowiska:
1. „Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021-2024
z perspektywą na lata 2025-2028” przyjęty uchwałą nr 644 Rady Miasta Konina
z dnia 24 listopada 2021 r.
2. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 20212024” przyjęta uchwałą nr 547 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r.
3. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” przyjęty uchwałą nr 446
Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r.
4. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Konina na lata 2013-2032” przyjęty uchwałą nr 680 Rady Miasta Konina z dnia
18 grudnia 2013 roku wraz z Aktualizacją Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019-2032
przyjętą uchwałą nr 224 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 r.
W ramach programu usuwania azbestu i w oparciu o uchwałę nr 828 Rady Miasta
Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej
rozliczania, udzielano dotacji w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest. W 2021 roku zawarto 27 umów i udzielono dotacji
na kwotę 27.567,26 zł. Unieszkodliwiono 72,84 Mg wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Konina.
W oparciu o uchwałę nr 518 z dnia 24 marca 2021 roku Rady Miasta Konina
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze
zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła przyznano dotacje na
kwotę ogółem 328.747,30 zł. Środki te pozwoliły dotowanym na zmianę systemu
ogrzewania poprzez: wymianę 66 kotłów węglowych na paliwo stałe na 52 piece
gazowe, 2 podłączenia do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie 11 pomp ciepła oraz
1 ogrzewanie elektryczne.
Jednocześnie miasto Konin w wyniku porozumienia zawartego z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje
ogólnopolski Program „Czyste powietrze”. W 2021 roku mieszkańcy Konina złożyli
w ramach tego programu 49 wniosków o dofinansowanie do wymiany źródła
ogrzewania, na łączna kwotę 444.594,60 zł.
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Na podstawie uchwały Rady Miasta Konina nr 445 z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań
służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania poprzez budowę zbiorników
retencyjnych naziemnych i podziemnych podpisano 26 umów dotacji na łączną
kwotę 128.431,75 zł. Pozwoliło to na zainstalowanie 13 zbiorników retencyjnych
naziemnych i 13 zbiorników retencyjnych podziemnych, w których można
zgromadzić łącznie 114,65 m3 wody opadowej.
W 2021 roku zrealizowana została aktualizacja dokumentu strategicznego pn.
Program

Ochrony

Środowiska

dla

Miasta

Konina

na

lata

2021-2024

z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowiska.
Dokument ten został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miasta Konina nr 644
z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska
dla Miasta Konina na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzono

również

kompleksową

aktualizację

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina, który jest szczegółowym dokumentem,
pozwalającym pozyskiwać środki z funduszy ochrony środowiska na realizację
zadań w nim uwzględnionych. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta
Konina nr 547 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Aktualizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024”.
W dniu 29 września 2021 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem
ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w

Poznaniu

dot.

realizacji

przedsięwzięcia pn. „W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie edukacji
ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa
w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy dydaktycznych”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 59.924,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW
w Poznaniu w wysokości 70% kosztów tj. 41.940,00 zł. W ramach zadania
zakupione zostały pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej do
przeprowadzania zajęć dydaktycznych zarówno w szkole (np. mikroskopy, mapy
i plansze dydaktyczne, zestawy i modele demonstracyjne, zestawy doświadczalne,
ścienne stacje pogody, zestaw do nauki segregacji odpadów, itp.), jak i w terenie
(tj.

zestawy

edukacyjnymi,

ławostołów
dydaktyczny

drewnianych
zestaw

wraz

z

dwustronnymi

meteorologiczny).

Zakupione

tablicami
pomoce

przyczynią się do urozmaicenia procesu nauczania, kształtowania świadomości
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ekologicznej oraz zainteresowania i zrozumienia procesów zachodzących
w otaczającym nas środowisku.
Podpisano też z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu umowę dotacji nr 12961/U/400/1155/2021 z dnia 1 grudnia
2021 r. na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Konina" na łączną kwotę 60.000,00 zł, z czego 24.000,00 zł (40%)
stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW Poznaniu. Zadanie polegające na odbiorze
od mieszkańców wyrobów zawierających azbest oraz ich przekazaniu do utylizacji
zaplanowane zostało do realizacji na 2022 rok.
W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, we współpracy z konińskimi
placówkami oświatowymi współorganizowano konkursy ekologiczne dla dzieci
i młodzieży.
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Gospodarowanie odpadami i gospodarka komunalna
W roku 2021 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie
z uchwałą Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)
wynosiły:
1) Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:
− 19,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
− 50,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
(podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny).
2) Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest zgodnie
z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jednorazowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za
pojemnik na odpady w 2021 roku ustalono w wysokości:
Podwyższona jednorazowa stawka
Wielkość
pojemnika

Jednorazowa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pojemnik na odpady

opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości, nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny

90L

4,00 zł

8,00 zł

110L

5,00 zł

10,00 zł

120L

5,00 zł

10,00 zł

240L

10,00 zł

20,00 zł

1100L

50,00 zł

100,00 zł

KP5

240,00 zł

480,00 zł

KP7

340,00 zł

680,00 zł

KP10

480,00 zł

960,00 zł

Worek 30L

1,00 zł

2,00 zł

Worek 120L

5,00 zł

10,00 zł
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Od 2020 roku wprowadzone jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od gospodarstwa
domowego.
W dniu 27 października 2021 roku podjęta została Uchwała nr 616 Rady Miasta
Konina w sprawie zmiany Uchwały nr 249 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
zgodnie z którą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
01.01.2022 r. wynosi 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Konina funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych
obejmująca następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne ( w tym opakowania wielomateriałowe),
4) bioodpady.
Osobno odbierane są również popioły. Pozostałe frakcje odpadów innych niż
wymienione powyżej mogą być zbierane łącznie jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
Na terenie Konina funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbieranie Odpadów
Komunalnych (tzw. PSZOKi) prowadzone przez PGKiM sp. z o.o. w Koninie
zlokalizowane:
1.
PSZOK ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, czynny od poniedziałku do piątku od
600 do 2200 oraz w soboty od 600 do 1400.
2.

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

od 800 do 1500 oraz w soboty od 800 do 1200, z wyjątkiem świąt.
Zasady działania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
określone zostały w § 8 uchwały Rady Miasta Konina nr 403 z dnia 30 września
2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane
są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania
na terenie miasta Konina. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, mogą własnym transportem dostarczyć i oddać bezpłatnie do
PSZOKu następujące odpady komunalne:
1) papier,
2) metal i tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) bioodpady,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyte opony od samochodów osobowych,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót niewymagających
pozwolenia na budowę,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) odpady niebezpieczne gromadzone w gospodarstwie domowym,
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek,
13) odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
Przychody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku
wyniosły 13.491.121,20 zł, natomiast koszty funkcjonowania 13.819.866,38 zł.
Z uwagi na to, że wynik finansowy systemu gospodarki odpadami za 2020 rok
wyniósł +205.816,52 zł, dało to możliwość wykorzystania tych środków na pokrycie
części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
w 2021 roku. W efekcie wynik finansowy w 2021 roku wyniósł -122.928,66 zł.
Wynik finansowy SGOK w mieście Konin w 2021 roku
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ (PLN)

1.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

13 491 121,20 zł

2.

Koszty SGOK w 2021 r.

- 13 819 866,38 zł

3.

Nadwyżka z 2020 r.
RAZEM wynik finansowy SGOK

+ 205 816,52 zł
- (minus) 122 928,66 zł
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Oczyszczanie miasta powierzone jest spółce PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. Zgodnie
z porozumieniem w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego
w zakresie oczyszczania miasta Konina spółka realizowała to zadanie w roku 2021
na kwotę ogółem 1.606.201,20 zł, a środki te przeznaczone były, m.in. na
mechaniczne i ręczne oczyszczenie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników
i przejść dla pierwszych, placów i parkingów.
Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni to zadania, na które
przewidziano w roku 2021 środki w wysokości 3.150.433,36 zł. W roku 2021
zawarto w tym zakresie umowy z:
− PGKiM Sp. z o.o. w Koninie na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów
zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I,
− EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni M. Hańczewski na urządzanie,
pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon
II,
− Zakładem Usługowo-Handlowym „Agromax” P. Zbyszewski na urządzenie,
pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon
III,
− PGKiM Sp. z o.o. w Koninie na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów
zieleni w parkach miejskich, Bulwarze Nadwarciańskim wraz z prowadzeniem
i ochroną Mini ZOO.
W roku 2021, realizując zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, miasto Konin
przekazało dotację w wysokości 510.000,00 zł na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a oraz dodatkowo zrealizowało
ze środków miasta następujące zadanie pn. „Opieka nad kotami wolno żyjącymi
oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina” w ramach
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Umowa dotacji na kwotę
99.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie, ul. Gajowa 7a. Dotację wykorzystano
w kwocie 97.807,38 zł.
W roku 2021 miasto Konin zawarło 39 umów dotyczące udzielenia dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego
i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, czego efektem
było wybudowanie 942,5 mb przyłączy kanalizacyjnych. Ogółem wydatkowano
środki w wysokości 282.750,00 zł.
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Gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i kartografia
W 2021 roku podjęto 13 uchwał z zakresu gospodarowania nieruchomościami,
z tego:
− 4 uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu – zrealizowano
jedną uchwałę w całości, tj. sprzedano działkę nr 442/5 o pow. 0.0435 ha za
kwotę 66.420,00 zł i działkę nr 442/6 o pow. 0.0421 ha za kwotę 56.580,00 zł,
Ogółem w 2021 roku miasto sprzedało w drodze przetargu działki o łącznej
powierzchni 5.8428 ha za łączną kwotę 6.181.655,00 zł;
− 1 uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – zrealizowano ją poprzez kupno
gruntów o powierzchni 0.0032 ha (udział 17/20 części) za kwotę 1.700,00 zł,
Ogółem w 2021 roku miasto nabyło działki o łącznej pow. 0.4963 ha za kwotę
251.700,00 zł;
− 3 uchwały w sprawie zamiany nieruchomości:
•

miasto zbyło na rzecz MTBS Sp. z o.o. nieruchomości o pow. 1,1714 ha
i nabyło od MTBS Sp. z o.o. lokal niemieszkalny o pow. użytkowej
249,86 m² położony w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 1, dopłata na rzecz
miasta z tytułu zamiany wyniosła 5.916,30 zł,

•

miasto zbyło na rzecz osoby fizycznej nieruchomość o pow. 0,0022 ha
zabudowaną budynkiem garażowym i nabyło od tej osoby nieruchomości
o powierzchni 0,0023 ha zabudowaną budynkiem garażowym, dopłata na
rzecz miasta z tytułu zamiany wyniosła 822,00 zł,

•

miasto zbyło na rzecz osoby fizycznej nieruchomość o pow. 0,0024 ha
zabudowaną budynkiem garażowym i nabyło od tej osoby nieruchomości
o powierzchni 0,0023 ha zabudowaną budynkiem garażowym, dopłata na
rzecz miasta z tytułu zamiany wyniosła 1.021,00 zł,

W 2021 roku wykonano też 3 uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
podjęte w latach wcześniejszych:
•

uchwałę 2020 roku, w wyniku której miasto zbyło na rzecz MTBS Sp. z o.o.
nieruchomości o pow. 0,0059 ha i nabyło od MTBS Sp. z o.o. nieruchomości
o powierzchni 0,0040 ha, dopłata na rzecz miasta z tytułu zamiany wyniosła
2.521,50 zł,

•

uchwałę z 2020 roku, w wyniku której miasto zbyło na rzecz Kon-Bet
Sp. z o.o. nieruchomości o pow. 1,1117 ha i nabyło od tej spółki
nieruchomości

o

powierzchni

0,0179

ha

i

2

lokale

mieszkalne

o pow. użytkowej 38,05 m² i 33,03 m², dopłata na rzecz miasta z tytułu
zamiany wyniosła 1.221.166,41zł,
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•

uchwałę z 2019 roku, w wyniku której miasto zbyło na rzecz osób fizycznych
nieruchomość o pow. 0,0406 ha i nabyło od tych osób nieruchomość
o powierzchni 0,0455 ha, dopłata na rzecz miasta z tytułu zamiany wyniosła
2.659,44 zł,

− w sprawie darowizny nieruchomości o pow. 1,5182 ha i o pow. 0,4426 ha na
rzecz MZGOK w Koninie, zrealizowana na podstawie aktu notarialnego,
− w sprawie odwołania darowizny od Skarbu Państwa, zrealizowana na
podstawie aktu notarialnego,
− w sprawie odwołania darowizny od Skarbu Państwa (udziału 3/4 części
w nieruchomości), zrealizowana na podstawie aktu notarialnego,
− w

sprawie

przeniesienia

prawa

własności

nieruchomości

w

ramach

odszkodowania – miasto przekazało MTBS Sp. z o.o. nieruchomości
o powierzchni 0,1468 ha w ramach odszkodowania za działki o pow. 0,1304 ha
przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną; dopłata na rzecz miasta
z przeniesienia prawa własności w ramach odszkodowania wyniosła
141.819,00 zł,
− w sprawie nabycia 6 lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy
ul. Podgórnej 28B, wartość transakcji wyniosła 1.347.163,92 zł.
Miasto sprzedało 29 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Po uwzględnieniu
przysługującej najemcom bonifikaty wpływy z tego tytułu wyniosły 848.695,53 zł
i 1.111,92 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi sprawy z zakresu dzierżawy
i najmu nieruchomości miasta i Skarbu Państwa. I tak w zakresie nieruchomości
miasta w 2021 roku obowiązywało umów dzierżaw:
− pod garaże własne – 390, w tym zarejestrowanych w 2021 r. – 20,
− po uprawy rolne – 21, w tym zarejestrowanych w 2021 r. – 1,
− pod uprawy zieleni i warzyw – 303, w tym zarejestrowanych w 2021 r. – 14,
− na cele garażowe i najem – 49,
− na poszerzenie działki – 5, w tym zarejestrowanych w 2021 r. – 1,
− pod reklamy, schody, kioski, składy i magazyny – 121, w tym zarejestrowanych
w 2021 r. – 22,
oraz

umów

najmu

budynków

gospodarczo-garażowych

–

59,

w

tym

zarejestrowanych w 2021 r. – 4.
Natomiast w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa obowiązywały 63 umowy
dzierżawy i najmu, w tym 9 zawartych w 2021 r.
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Należności

naliczone

bezumownego

z

tytułu

korzystani

z

dzierżawy

i

nieruchomości

najmu
i

nieruchomości

refaktur

wyniosły

oraz

ogółem

1.825.293,38 zł brutto.
Na odszkodowania w 2021 roku przeznaczona została przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami kwota 772.172,00 zł dla osób fizycznych i 21.724,00 zł dla osób
prawnych. Aktualnie na odszkodowania niezbędne są środki w wysokości:
− 1.246.410,00 zł dla osób prawnych,
− 306.420,00 zł dla osób fizycznych.
Z zakresu geodezji i katastru w 2021 roku Rada Miasta Konina podjęła łącznie
10 uchwał w sprawach nadania nazw 15 obiektom miejskim, w tym: 8 ulicom,
4 rondom, 2 wiaduktom, 1 parkowi.
W wyniku wydania decyzji administracyjnych w postępowaniach prowadzonych na
wniosek właścicieli nieruchomości na własność miasta Konina, z mocy prawa,
zostało przejętych pod drogi publiczne 1,7403 ha gruntów o szacunkowej wartości
783.000,00 zł.
Z tytułu odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne
wypłacone zostały odszkodowania w 2021 roku (zaległe z lat poprzednich)
w łącznej kwocie 704.057,32 zł. Dług z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 r.
wyniósł około 2.700.000,00 zł (wartość szacowana).
W 2021 roku do Prezydenta Miasta Konina wpłynęło 77 wniosków w sprawie
zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. W 7 sprawach wydane
zostały decyzje administracyjne zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej, natomiast w pozostałych 70 sprawach, gdzie planowane inwestycje na
działkach, położonych w Koninie, obejmowały użytki rolne, których wyłączenie
z produkcji rolniczej, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, ze
zmianami), nie wymagały uzyskania decyzji – wydane zostały stosowne
zaświadczenia.
Pod

kątem

zasadności

wszczęcia

postępowania

administracyjnego

w przedmiocie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu tzw. "renty
planistycznej” przeanalizowano 687 umów kupna - sprzedaży nieruchomości,
w wyniku czego wszczęte zostały 3 postępowania.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba użytkowników zarejestrowanych
w udostępnianych przez miasto e-usługach dotyczących geodezji i kartografii
wyniosła:
67

Rodzaj e-usługi

Firma

Użytkownicy

i. Kerg

72

72

i. Komornik

4

12

i. Projektant

25

32

i. Narady

23

50

i. Rzeczoznawca

30

31

i. Egib

-

156

Prezydent Miasta Konina jako organ powiatowej służby geodezyjnej w roku 2021:
a) przeprowadził 126 narad koordynacyjnych sytuowania sieci uzbrojenia terenu;
wpływy z koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
w 2021 roku wyniosły 18.793,50 zł,
b) zrealizował 3472 zamówienia na materiały powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego na łączną kwotę 400.664,00 zł,
c) wprowadził 5507 zmian do części opisowej oraz 1268 zmian do części graficznej
operatu ewidencji gruntów i budynków,
d) wydał 18 decyzji o aktualizacji operatu ewidencyjnego miasta Konina,
e) przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 937
operatów technicznych,
f) zaktualizował rejestr cen nieruchomości w oparciu o 1120 aktów notarialnych,
g) dokonał modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 kl. dla miasta
Konina,
h) wprowadził do stosowania nowy układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
w prowadzonych bazach danych wchodzących w skład powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
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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 w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
w których

miasto

posiada

spółdzielcze

własnościowe

prawo

do

lokalu

mieszkalnego.
Według stanu na dzień 31.12.2021 roku mieszkaniowy zasób miasta Konina
wynosił 1763 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 71.387,22m2,
z tego:
a) 961 lokali o powierzchni użytkowej 37.956,80 m2 w 107 budynkach
komunalnych,
b) 797 lokali o powierzchni użytkowej 33.244,88 m2 w 141 budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały,
c) 5 lokali ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w zasobach
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o łącznej powierzchni użytkowej
185,54 m2.
W

zasobach

mieszkaniowych

miasta

są

również

3

budynki

będące

w przymusowym zarządzie miasta (OSM), w których znajdują się:
a) 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.020,25 m2,
b) 1 lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 132,00 m2.
Miasto Konin posiada w zarządzie także 1 lokal mieszkalny Skarbu Państwa
o powierzchni użytkowej 35,04 m2.
W celu realizacji zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
gospodarstw domowych o niskich dochodach miasto wynajmowało w roku 2021
dodatkowo 29 lokali mieszkalnych, stanowiących własność innych podmiotów, na
podstawie umów najmu z prawem do podnajmu, o łącznej powierzchni użytkowej
1.215,76 m2, tj.:
a) 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 613,74 m2 w budynku przy ul. Zofii
Urbanowskiej 1 należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Koninie,
b) 12 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 491,88 m2w budynku przy ulicy
Wodnej 39 należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Koninie,
c) 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,20 m2 w budynku przy ul. Zakole 5
należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Zakole 5,
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d) 2 lokale o łącznej powierzchni 61,94 m2 w budynkach przy ul. Kolskiej 18 i 20
należących do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Od 2012 roku miasto posiada również 8 mieszkań chronionych o łącznej
powierzchni użytkowej 274,48 m2, zlokalizowanych w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 7. Mieszkania te zgodnie z zawartą umową
przekazane zostały w użyczenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie, który dokonuje przydziału tych mieszkań. Zarządcą tych lokali od dnia
01.01.2021r. jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Koninie.
Z uwagi na fakt, że z dniem 31.12.2020 r. upływał okres obowiązywania umów
o

zarządzanie

zawartych

w

wyniku

przeprowadzonego

postępowania

przetargowego, zachodziła konieczność podjęcia kroków w celu zapewnienia
ciągłości zarządzania zasobami objętymi tymi umowami. Aby ujednolić sposób
zarządzania zasobami mieszkaniowymi Konina, Miasto zdecydowało się powierzyć
czynności zarządzania – na mocy uchwały nr 389 Rady Miasta Konina
z dnia 29 lipca 2020 roku – Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie.
Od 1 stycznia 2021roku mieszkaniowymi zasobami miasta Konina zarządza
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Sp. z o.o. w Koninie na
podstawie umowy z 3 grudnia 2020 roku.
Obowiązująca od 2019 roku nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego uchyliła pojęcie lokalu socjalnego wprowadzając w to miejsce najem
socjalny. Na dzień 31.12.2021 roku liczba lokali z najmem socjalnym wynosiła
łącznie 277 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 9.411,11 m2 (dotyczy wyłącznie
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina).
Oprócz tego miasto Konin wynajmując od innych właścicieli (MTBS, KSM, WM
Zakole 5) lokale mieszkalne z prawem do podnajmu, podnajmuje je także na
zasadach najmu socjalnego lokalu. Jest to łącznie 9 lokali o łącznej powierzchni
365,96 m2.
Na dzień 31.12.2021 roku miasto w swoich zasobach mieszkaniowych posiadało
3 lokale wskazane na tymczasowe pomieszczenia i wszystkie trzy lokale
zajmowane są bezumownie.
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Sposób wyodrębnienia

pomieszczeń tymczasowych jest analogiczny,

jak

w przypadku najmu socjalnego lokalu. Status takiego pomieszczenia ustala się
poprzez zawartą umowę, przy czym może to być lokal o obniżonym standardzie.
Zgodnie z przyjętym uchwałą nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia
2019 roku Programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Konin
na lata 2019-2023, tymczasowe pomieszczenia mogą być tworzone w lokalach
znajdujących się w budynkach z lokalami o obniżonym standardzie przy
ul. Szpitalnej 60 oraz ul. Marii Dąbrowskiej 8 a, b i c – w przypadku odzyskania
lokalu w tych budynkach, lokal taki można będzie wskazać jako tymczasowe
pomieszczenie.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego do zadań własnych
gminy należy tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej. Gmina na zasadach i w przypadkach określonych
w ustawie zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Obowiązkiem miasta jest również zapewnienie najmu socjalnego lokalu osobom,
wobec których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, przyznał pozwanym
prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
Miasto ma także obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia dla osób,
wobec których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, nie orzekł
uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, a komornik na wniosek wierzyciela
wszczął egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego.
Aby zminimalizować koszty związane z ewentualnymi roszczeniami z tytułu
niedostarczenia lokalu, miasto na bieżąco prowadzi negocjacje z wierzycielami
(zwłaszcza ze spółdzielniami mieszkaniowymi) w sprawie odstąpienia od
roszczenia

wypłaty

odszkodowań.

W

roku

2021

miasto

nie

wypłaciło

odszkodowania.
Na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z zasobów miasta Konina 2021
roku oczekiwało łącznie 278 osób/rodzin, w tym:
a) na liście mieszkaniowej (na mieszkanie komunalne) 93 osób/rodzin
b) na liście socjalnej (na najem socjalny lokalu) 185 osób/rodzin.
Ponadto miasto w roku 2021 miało zarejestrowanych 127 sądowych wyroków
eksmisyjnych z przyznanym prawem do najmu socjalnego lokalu (w tym 80
wyroków dotyczyło lokali miasta, a 47 wyroków dotyczyło lokali innych właścicieli)
oraz 29 wyroków eksmisyjnych bez przyznanego prawa do najmu socjalnego
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lokalu (w tym 16 wyroków dotyczyło lokali miasta, a 1 wyrok lokali innych
właścicieli).
W roku 2021 miasto przydzieliło łącznie 33 lokali mieszkalnych, z czego 17 na
najem lokali komunalnych i 16 na najem socjalny. Ponadto 27 (do dnia 22.04.2022
r.) rodzin oczekujących na listach otrzymały przydział w zasobach MTBS Sp. z o.o.
W roku 2021 nastąpiły 3 zamiany lokali na wniosek najemcy oraz 9 rodzin z listy
zamian otrzymało lokal w zasobach MTBS.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta Konina określone zostały w uchwale nr 115 Rady Miasta Konina z dnia
24 kwietnia 2019 roku, uchwale zmieniającej nr 247 z dnia 27 listopada 2019 roku
oraz uchwale zmieniającej nr 577 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Uchwała (wraz
z uchwałami zmieniającymi) uszczegółowia obowiązujące zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina w świetle
aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i ma na celu zwiększenie
przejrzystości we wrażliwym społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej
w gminie.
Zgodnie z uchwałą oraz zarządzeniem nr 88 Prezydenta Miasta Konina
z dnia 7 czerwca 2019 roku, w roku 2019 powołana została Społeczna Komisja
Mieszkaniowa jako organ kontroli społecznej. Zadaniem komisji jest m.in.
weryfikacja i opiniowanie nowych wniosków o przydział lokalu, a także weryfikacja
i opiniowanie zaktualizowanych wniosków osób ujętych już na listach. Ponadto
komisja tworzy w danym roku projekty list osób uprawnionych do przydziału
lokalu z zasobów miasta Konina, które przekazuje do zatwierdzenia prezydentowi,
opiniuje odwołania i skargi od projektów, opiniuje propozycje przydziałów wolnych
do zasiedlenia lokali, a także rozpatruje inne sprawy związane z wynajmowaniem
lokali miasta.
W IV kwartale 2021 roku komisja dokonała weryfikacji wniosków aktualizacyjnych
osób ujętych już na istniejących listach, a także zaopiniowała 90 nowych wniosków
złożonych w okresie od dnia 01.10.2020 roku do dnia 30.09.2021 roku.
Po zakończeniu przez komisję weryfikacji i opiniowania wniosków oraz procedury
odwoławczej ustalono nową listę osób uprawnionych do przydziału lokalu
z zasobów miasta Konina na rok 2022. Aktualnie na przydział lokalu
z zasobów miasta Konina oczekuje łącznie 219 osób/rodzin, w tym:
a) na liście mieszkaniowej (na mieszkanie komunalne) 69 osób/rodzin,
b) na liście socjalnej (na najem socjalny lokalu) 150 osób/rodzin.
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Zgodnie z obowiązującą procedurą od 01.10.2021 roku przyjmowane są nowe
wnioski, które zostaną zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
w IV kwartale 2022 roku. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 roku
zarejestrowano 10 nowych wniosków.
Zasady oraz kierunki prowadzonej przez miasto Konin polityki mieszkaniowej
określa przyjęty uchwałą nr 114 Rada Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata
2019-2023. Dokument ten pozwala nie tylko porządkować podstawowe
zagadnienia dotyczące formuły zarządzania majątkiem gminnym, kształtowania
warunków funkcjonalnych dla innych właścicieli zasobów, ale również daje
możliwość racjonalizacji wydatkowania środków finansowych.
W roku 2021 na wykonanie remontów zasobów mieszkalnych w budynkach
komunalnych miasto przeznaczyło 1.293.540,35 zł, na konserwację budynków
i lokali wydatkowano kwotę 352.492,89 zł, natomiast wpłaty na fundusze
remontowe wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałami miasta Konina,
wyniosły 588.187,02 zł.
Należności z tytułu opłat czynszowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 4 mln
716 tys. zł. Dłużnicy miasta, będący w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać
z pomocy w spłacie należności czynszowych w postaci rozłożenia spłaty należności
na raty lub ich odpracowania. Ponadto w szczególnie uzasadnionych społecznie
przypadkach możliwe jest umorzenie należności na wniosek dłużników.
W 2021 roku Prezydent podjął decyzje, na wniosek 5 dłużników, o umorzeniu
należności z tytułu opłat czynszowych na łączną kwotę 141.986,56 zł.
W trakcie roku Prezydent podejmował również decyzje o rozłożeniu spłaty
należności czynszowych na raty; na koniec 2021 roku było 93 aktywnych umówugód na łączną kwotę należności w wysokości 1.387.312,57 zł.
W zakresie spłaty należności w formie świadczenia niepieniężnego (odpracowania
zaległości) Miasto zawarło 51 umów o łącznej kwocie do odpracowania
w wysokości 584.343,27 zł; wg stanu na dzień 31.12.2021 r. odpracowano łącznie
295.621,39 zł.
W roku 2021 zawarto 9 takich umów na łączną kwotę do odpracowania 161.812,09
zł. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zawartych jest 8 aktywnych umów,
a w samym 2021 roku odpracowano zadłużenie w łącznej wysokości 61.582,38 zł.
Miasto Konin udziela również pomocy finansowej z budżetu miasta w formie
dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych. W 2021 roku wydano 1999 decyzji w sprawie
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dodatków mieszkaniowych, w tym 1872 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania
dodatku mieszkaniowego i wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę
2.759.388,05 zł.
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój
mieszkalnictwa wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, umożliwiające osobom otrzymujących dodatek mieszkaniowy
ubieganie się o powiększenie dodatku o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 zwaną „dopłata do czynszu”. W roku 2021 r. wypłacane były dodatki
mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu – COVID-19 na podstawie
wydanych decyzji – 2 pozytywnych, zgodnie z ustawą o dodatkach
mieszkaniowych, w kwocie ogółem 2.256,96zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, miasto przyznaje
dodatki

energetyczne,

które

finansowane

są

z

dotacji

celowej

z budżetu państwa. W roku 2021 wydano 865 decyzji w sprawie dodatków
energetycznych, w tym 861 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku
energetycznego – kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2021 roku
wyniosła 51.237,46 zł.
Jeszcze w 2020 roku miasto Konin wspólnie z MTBS Sp. z o.o. w Koninie rozpoczęło
realizację II i III Etapu zadania polegającego na budowie trzech budynków
mieszkalnych

wielorodzinnych

z

lokalami

mieszkalnymi

na

wynajem

z umiarkowanym czynszem. W wyniku tego zadania powstaną 3 budynki
wielorodzinne ze 100 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej
4186,29 m2. W związku ze wspólną realizacją tego zadania przez miasto
z inwestorem, tj. MTBS-em Sp. z o.o. w Koninie, przy udziale współfinansowania
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach narodowego programu
mieszkaniowego, miasto Konin zawarło z BGK umowę na udzielenie finansowego
wsparcia z Funduszu Dopłat w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia –umowa nr BSK/20/20/0001903 z dnia 8 kwietnia 2020 roku.
W dniu 27 maja 2020 roku Rada Miasta Konina, w myśl art. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach

najmu

mieszkania,

podjęła

uchwałę

nr

359

w sprawie

zasad

przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu
lokali

mieszkalnych

w nowo

budowanych

budynkach

mieszkalnych

wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III.
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Podjęcie uchwały stworzyło możliwość uzyskania przez przyszłych najemców lokali
mieszkalnych w nowo powstałych budynkach, dopłat do czynszu, o których mowa
w wyżej wymienionej ustawie.
Powyższe działania skutkowały zawarciem w dniu 18 czerwca 2020 roku umowy
z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. nr 2/SL/202020680 dotyczącą budowy, finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w trzech
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb
Starówka – Etap II i III.
W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zmiany dotyczą
m.in. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustawy z dnia 8 grudnia
2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian w uchwale nr 359
Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r. uwzględniając następujące zasady:
został wprowadzony dodatkowy warunek przy naborze wniosków o zawarcie
umowy najmu mieszkania nazwany kryterium pierwszeństwa tj. posiadanie przez
najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na
cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka oszczędnościowa
mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Ponadto, kryteria
pierwszeństwa, które rada miasta określiła w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, zostały nazwane dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa.
W uchwale Nr 359, w myśl art. 8 ustawy, zostały także określone maksymalne
wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, zgodnie z art. 7a
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób
bezdomnych,

ogrzewalni

i

tymczasowych

pomieszczeń.

Kryteria

wyboru

najemców zostały zmienione ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r., dlatego też
w niniejszej uchwale zmianie ulega maksymalna wysokość dochodu gospodarstwa
domowego.
Dla zapewnienia czytelności uchwały unieważniono uchwałę podjętą w 2020 roku
(nr 359) i podjęto nową uchwałę (nr 588) uwzględniając wyżej wymienione zmiany
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wynikające z ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustawach
wspierających rozwój mieszkalnictwa.
W związku z podjęciem powyższej uchwały konieczne było także zawarcie w tej
materii aneksu do umowy z 18 czerwca 2020 roku z MTBS Sp. z o. o.
nr 2/SL/2020-20680.
W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania. Ustawa dała możliwość skorzystania z dopłat do czynszu, po
spełnieniu określonych wymagań wynikających z ustawy.
Z uprawnień tych mogli skorzystać najemcy lokali w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicy Kościelnej 6, Szarych Szeregów 2G i Wodnej 37
w Koninie, które powstały w wyniku prowadzenia przez Miasto wspólnie
z MTBS Sp. z o.o. inwestycji przy udziale współfinansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach Narodowego programu mieszkaniowego.
W celu umożliwienia najemcom skorzystania z dopłat do czynszu lokali, Miasto
Konin zawarło 26.06.2019 roku stosowną umowę z MTBS Sp. z o.o. oraz
w dniu 09.07.2019 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego trzy umowy
w sprawie stosowania dopłat do czynszu dla najemców tych budynków.
Na dzień 31.12.2021 r. z dopłat do czynszu, na podstawie wszystkich wydanych
decyzji (w roku 2019, 2020 i 2021), skorzystało łącznie 42 gospodarstwa domowe.
W 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał miastu środki na wypłatę
tych dopłat w łącznej kwocie 101.996,72 zł, a następnie miasto przekazało te środki
do MTBS Sp. z o.o. jako Inwestorowi, w celu zaliczenia tych kwot najemcom na
poczet obowiązującego czynszu najmu.
Z dopłat do czynszu będą mogli skorzystać także najemcy lokali mieszkalnych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kościelnej 8, Kościelnej 10
i Szarych Szeregów 2F w Koninie, które powstają w wyniku prowadzenia przez
Miasto wspólnie z MTBS Sp. z o.o. inwestycji przy udziale współfinansowania
z

Banku

Gospodarstwa

Krajowego

w

ramach

Narodowego

programu

mieszkaniowego (wspomniany wyżej II i III etap).
W celu umożliwienia tym najemcom skorzystania z dopłat do czynszu, miasto
Konin zawarło 18.06.2020 roku stosowną umowę z MTBS Sp. z o.o. oraz w dniu
04.08.2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego trzy umowy w sprawie
stosowania dopłat do czynszu dla najemców tych budynków.
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Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, która weszła w życie w dniu
19 stycznia 2021 roku, dała możliwość ubiegania się miastu Konin o wsparcie dla
istniejących Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (nowa nazwa Towarzystw
Budownictwa Społecznego), zwanych dalej SIM, ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa.
Zgodnie z art. 33l ustawy wsparcie udzielane jest przez Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę
udziałów w istniejącej SIM. Wniosek o udzielenie wsparcia wnoszony jest przez
gminę do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa
Krajowego

Zasobu

Nieruchomości

na

realizację

konkretnego

zadania

inwestycyjnego realizowanego przez SIM (TBS) i nie może przekroczyć 10%
wartości kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w przypadku
istniejącego już SIM.
Miasto Konin skorzystało z tej możliwości w 2021 roku siedmiokrotnie wnioskując,
na

podstawie

uchwał

Rady

Miasta

Konina

z

12

lutego

2021

roku

(nr: 492, 493, 494, 495) oraz z 28 kwietnia 2021 roku (nr: 530, 531, 532), o środki na
realizację następujących zadań:
1) Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych
w Koninie przy ul. Szarych Szeregów, o łącznej liczbie 100 lokali mieszkalnych –
tzw. II i III etap; wnioskowana kwota: 2.857.972,35 zł, zadanie zakończone
w roku 2022, budynki oddane do użytkowania w lutym 2022 r., całkowity koszt
inwestycji wyniósł 26.372.360,58 zł (w tym pozyskane środki z Funduszu Dopłat
5.274.472,11 zł),
2) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowousługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie;
wnioskowana kwota: 1.982.906,00 zł,
3) Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy
ul. Obrońców Westerplatte w Koninie; wnioskowana kwota: 523.815,00 zł,
4) Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie; wnioskowana kwota:
1.165.561,00 zł,
5) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 1903, obręb
Przydziałki w Koninie; wnioskowana kwota: 2.130.533,00 zł,
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6) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb
Przydziałki w Koninie; wnioskowana kwota: 1.430.427,00 zł,
7) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb
Przydziałki w Koninie; wnioskowana kwota: 1.516.774,00 zł.
Krajowy Zasób Nieruchomości pozytywnie zweryfikował wnioski Konina i za
pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego środki zostały przekazane na
rachunek miasta. Następnie miasto przekazało

pozyskane środki

na konto

MTBS-u w formie wniesienia wkładu do Spółki, podnosząc udziały miasta
w MTBS Sp. z o.o. w Koninie.
Miasto Konin w listopadzie 2021 roku wystąpiło także do Banku Gospodarstwa
Krajowego z wnioskami na udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu
Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego
na finansowym udziale miasta kosztach budowy dla inwestycji realizowanych
przez Inwestora, tj. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.
w Koninie pn.:
1) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowousługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie –
wniosek o udzielenie wsparcia w wysokości: 18.212.547,89 zł, co stanowi 80%
kosztów przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, przewidywane koszty
przedsięwzięcia ogółem 22.765,684,87 zł, planowany termin zakończenia
inwestycji - III kwartał 2023 roku,
2) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą
techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie – wniosek o udzielenie
wsparcia

w

wysokości:

przewidywanych

6.329.877,15

kosztów

zł,

co

przedsięwzięcia,

przedsięwzięcia ogółem 7.446.914.30 zł,

stanowi

85%

kosztów

przewidywane

koszty

planowany termin zakończenia

inwestycji - III kwartał 2023 roku,
3) rewitalizacja Starówki – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie - wniosek o udzielenie
wsparcia

w

wysokości:

przewidywanych

9.949.638,33

kosztów

zł,

co

przedsięwzięcia,

stanowi

85%

kosztów

przewidywane

koszty

przedsięwzięcia ogółem 11.705.456,86 zł, planowany termin zakończenia
inwestycji – IV kwartał 2023 roku.
Inwestycje

te

polegają

na

budowie

budynków

mieszkalnych

wielorodzinnych w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne na wynajem
Miastu z prawem do podnajmu tych lokali, bez zgody Inwestora, osobom
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spełniającym

warunki

otrzymania

lokalu

mieszkalnego

wchodzącego

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina, a osoby fizyczne, któr ym
będą podnajmowane lokale, będą ponosić opłaty, jakie ponoszą najemcy
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
1) w przypadku Domu Seniora – 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni
użytkowej 1519,04 m 2 wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na
zaspokajanie potrzeb osób starszych;
2) w przypadku budynku przy ul. Obrońców Westerplatte – 16 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 732,10 m 2 ;
3) w przypadku budynku pomiędzy ulicami

Wodną i Grunwaldzk ą –

30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1490,10 m 2 .
W budynkach dwóch ostatnich inwestycji nie mniej niż 5% lokali zostanie
przeznaczonych dla rodzin z dzieckiem/ćmi posiadających zaświadczenie,
o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”.
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Miejskie budynki i lokale użytkowe oraz budynki administracyjne urzędu
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych miasta Konina znajdują się 33 lokale
użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 2.121,03 m2, w tym:
a) 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.185,50 m2 znajduje się w budynkach
komunalnych,
b) 19 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 935,53 m2 znajduje się w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych.
Prowadzenie spraw z nimi związanych należy do zadań Wydziału Spraw
Lokalowych.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami posiadał w administrowaniu następujące
budynki stanowiące własność miasta Konina przy:
• ul. Sosnowej 2 (pow.106 m2 ) – oddany w najem i dzierżawę,
• ul. Ametystowej 1 (pow.1054,60 m2) – oddany w użyczenie,
• ul. Okólnej 54 (pow. 269,44 m2),
• ul. Spółdzielców 44B i C (pow. 1451,21 m2) – oddany w najem i dzierżawę oraz
użyczenie,
• ul. Nowiny – 8 kompleksów budynków

gospodarczo-garażowych o łącznej

2

pow. 1212 m ,
• ul. Alei Cukrowniczej (pow.1.844,50 m2) – budynek w użyczeniu,
• ul. Okólna 29B (pow. 212,79 m2) – budynek usługowy, pustostan,
• ul. Kleczewska 41a (pow. 165,50 m2) – pustostan, przeznaczony do sprzedaży,
• ul. Dmowskiego 2 wraz z budynkiem gospodarczym (440,60 m2) – w użyczeniu
osób trzecich,
• ul. Legionów 10 (pow. 279,43 m2) – w użyczeniu osób trzecich,
• ul. Szpitalnej 32 – udział wynoszący 1/8 części do budynku mieszkalnego
z oficyną, o łącznej powierzchni 124,43 m2, otrzymany przez miasto Konin
w konsekwencji odrzucenia spadku przez bliskich zmarłego,
• ul. Staszica 7 (pow. 70 m2) – w użyczeniu,
• ul. Poznańskiej 36 (pow. 102,5 m2) i ul. Poznańskiej 38 (pow. 125,50 m2) –
budynki mieszkalne wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny.
W połowie 2021 roku wydział przejął po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu
Miejskiego budynki przy:
•

ul. Błaszaka 2b (pow. 996,29 m2) – budynek na dzień 31.12.2021 r. wyłączony
z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczony do sprzedaży,

•

ul. Dąbrowskiego 3/5 (pow. 115,50 m2) – w użyczeniu osób trzecich,

•

ul. Aleje 1 Maja 6 (pow. 140 m2) – oddany w najem i dzierżawę,
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•

ul. Staszica 27 (pow. 45 m2) – oddany w użyczenie,

•

ul. Powstańców Wielkopolskich 14 (pow. 435 m2) – oddany w najem,

•

ul. Z . Urbanowskiej 12 (162,52 m2) – oddany w najem i dzierżawę.

Wydział w 2021 roku był też administratorem następujących budynków
stanowiących własność Skarbu Państwa:
- ul. Przemysłowa 120 – budynek mieszkalny wydzierżawiony osobom fizycznym,
- ul. Aleja Cukrownicza 15A – budynek strażnicy OSP " Cukrownia Gosławice",
- ul. Muzealna 4 – budynek strażnicy OSP Gosławice,
Ponadto miasto posiada 13 budynków użytkowych wolnostojących, w których
znajduje się 37 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 4.599,93 m2, zarządzanych
w 2021 roku przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Koninie:
− ul. Al.1Maja 15 – pasaż handlowy,
− ul. Broniewskiego 3b – placówka Poczty Polskiej,
− ul. Górniczej 14 – sklep,
− ul. Kaliskiej 20a – biura „Inrem”,
− ul. Kościuszki 42 – garaż,
− ul. Kosmonautów 3 – zakład fryzjerski,
− ul. Kosmonautów 10 – przychodnia lekarska,
− ul. 3 Maja 31b – usługi,
− ul. 3 Maja 52c – pomieszczenie techniczne,
− ul. Przemysłowej 21 – sklep medyczny,
− ul. Wodnej 41 – sklep na targowisku.
oraz przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
− ul. Dmowskiego 2 – w użyczeniu – PCK,
− ul. Legionów 10 – sklep i usługi – dzierżawa.
Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, a od połowy 2021 roku Wydział
Administracyjno-Gospodarczy, administrował budynkami, w których siedzibę ma
Urząd Miejski w Koninie. Jest to 13 budynków o powierzchni 11.275,86 m2 ogółem.

81

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rada Miasta podjęła łącznie 8 uchwał:
1. Uchwała Nr 474 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Konin, Starówka Targ – dawny Polmos.
2. Uchwała nr 475 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla
terenów położonych wzdłuż ulicy Osada.
3. Uchwała nr 549 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie
przystąpienia

do

przestrzennego

sporządzenia

miasta

Konina

miejscowego
dla

planu

wybranych

zagospodarowania

terenów

położonych

na 3 osiedlach: Laskówiec, Starówka, Wilków.
4. Uchwała nr 585 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Konina

w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka.
5. Uchwała nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina - Łężyn (etap 2).
6. Uchwała nr 638 Rady Miasta Konina z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Konina na terenach inwestycyjnych.
7. Uchwała nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Konina – Pątnów Północ.
8. Uchwała nr 640 Rady Miasta Konina z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Konina – Jezioro Gosławskie.
W trakcie opracowania pozostaje 12 procedur sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz procedura sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina.
W roku 2021 wydano łącznie 291 decyzji, w tym:
1) pozwoleń na budowę – 250 (235 decyzji pozytywnych, 2 decyzje odmowne,
13 decyzji umarzających),
2) pozwolenia na rozbiórkę – 13 (11 decyzji pozytywnych, 2 decyzje umarzające),
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3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje
o warunkach zabudowy – 2 (1 decyzja pozytywna, 1 decyzja umarzająca),
4) przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – 13 (12 decyzji pozytywnych,
1 decyzja umarzająca),
5) zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagający pozwolenia na budowę
– 11 (4 decyzje umarzające, 7 decyzji - sprzeciw do zgłoszenia),
6) decyzje o niezbędności wejścia inwestora na teren sąsiedniej nieruchomości,
w celu wykonania robót budowlanych – 2 (decyzje pozytywne).
Między innymi udzielono pozwoleń na budowę:
1. Obiektów sportowych wraz z infrastrukturą dla zadania pn. "Przebudowa
stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego".
2. Siedziby Nadleśnictwa Konin wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Hali

produkcyjnej

nowoczesnego

materiału

katodowego

do

ogniw

akumulatorowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, laboratoryjnym,
magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą.
4. Rozbudowę budynku odlewni aluminium o halę produkcyjną z częścią socjalnobiurowa oraz infrastrukturą techniczną.
5. Budynek wielorodzinny z dwoma lokalami handlowo-usługowymi, parkingiem
i infrastrukturą techniczną Dom Seniora.
6. Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z częścią usługową.
7. 79

budynków

mieszkalnych

jednorodzinnych

(w

tym

14

budynków

mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych).
Ponadto w 2021 roku:
1) przyjęto

215

zgłoszeń

budowy/wykonania

robót

budowlanych

niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) wydano 875 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego,
3) wydano

82

zaświadczenia

o

samodzielności

lokalu

mieszkalnego

i 5 zaświadczeń o samodzielności lokalu użytkowego,
4) przyjęto 13 wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

83

Transport – system komunikacji miejskiej i drogi
Komunikację autobusową w Koninie i okolicach zapewniają miejskie spółki:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. i Miejski Zakład
Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz prywatni przewoźnicy. Aktualnie
13 przewoźników korzysta z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i są
to: "BUS" Andrzej Gawroński, TRAKO Wrocław, PKS Staszów,

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski, MALTRANS Malwina Gawrońska-Jaszczura, „WIKTORIA”, FLIXBUS
Warszawa, PHU-T Sapikowski Wojciech, PHU Agata Travel, Zakład Usług
Transportowo-Handlowych Teresa Marcyniuk, Ali-Woj.Trans, PAI Trans, Lider Sp.j.
PKS S.A. zapewniał głównie przewozy autobusowe na terenie powiatów
konińskiego, kolskiego i słupeckiego, a MZK Sp. z o.o. przewozy autobusowe na
terenie miasta oraz pięciu okolicznych gmin: gmina Stare Miasto, gmina Golina,
gmina Kramsk, gmina Krzymów, gmina Kazimierz Biskupi.
Komunikacja miejska to również system Konińskiego Roweru Miejskiego, pełniący
funkcję użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu rowerowego.
System ten pozwala każdemu na skorzystanie z roweru przez całą dobę w okresie
od marca do listopada. W ramach systemu funkcjonuje 100 rowerów i 11 stacji
rowerowych oraz 2 tandemy, które firma Nextbike Polska S.A udostępniła miastu
nieodpłatnie do 2021 roku. Stacje systemu wypożyczalni rowerów miejskich
w Koninie zlokalizowane są przy: ul. Aleje 1 Maja, ul. Fryderyka Chopina,
ul. Dworcowej, ul. Poznańskiej, Bulwarze Nadwarciańskim, ul. Grunwaldzkiej,
Parku im. Fryderyka Chopina, ul. Piłsudskiego, ul. Zakładowej, ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i ul. Popiełuszki.
W 2021 roku podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego,

tj.

Instytucją

Zarządzającą

Wielkopolskim

Regionalnym

Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, umowa na dofinansowanie projektu
w ramach Poddziałania 3.3.1 WRPO – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Na podstawie umowy Miasto realizuje w partnerstwie z 6 gminami z terenu
Konińskiego

Obszaru

Strategicznej

Interwencji

projekt

pn.

„Stworzenie

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”
o wartości całkowitej 2.693.925,33 zł z dofinansowaniem z EFRR w kwocie
1.696.262,43 zł. W ramach tego projektu powstanie 6 dróg dla rowerów i ciągów
pieszo-rowerowych wraz z efektywnie energetycznym oświetleniem. Na terenie
miasta Konin zbudowana zostanie droga rowerowa przy ul. Kleczewskiej pomiędzy
Rondem Miast Partnerskich i ul. Spółdzielców (0,36 km).
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Zadania zrealizowane w ramach powyższych projektów przyczyniają się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz służą wygodzie
mieszkańców Konina i okolic, poprawiają komfort podroży, standard obsługi
pasażerów i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto integrują komunikację
poprzez ułatwienie zmiany środka transportu – autobus/rower, zachęcają do
korzystania z publicznych środków transportu i rowerów.
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prowadzi przede wszystkim działalność
polegającą na zarządzaniu, planowaniu, utrzymaniu, remontach, przebudowie
i budowie ponad 250 km sieci dróg w naszym mieście. W 2021 roku ZDM wydał:
− 187 decyzji i 57 pism na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
− 35 decyzji, 8 pism oraz 35 opinii na lokalizacje zjazdów,
− 7 zezwoleń na wjazd w strefę ograniczonego ruchu,
− 207 opinii do projektów czasowej organizacji ruchu oraz 13 opinii do stałej
organizacji ruchu,
− 592 decyzji oraz 79 pism w zakresie zajęcia pasa drogowego, które
wygenerowały dochody na poziomie 589 tys. zł.
Strefa Płatnego Parkowania oraz Miejskie Płatne Parkingi obejmowały 681 miejsc
postojowych i przyniosły dochód na poziomie 830 tys. zł.
Roboty utrzymaniowe i remontowe realizowane są przez firmy zewnętrzne, jak
i również przez brygady robocze Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.
W zakresie remontów wykonano prace za około 4 miliony złotych, w tym remonty
bieżące dróg, remonty obiektów mostowych, naprawy sygnalizacji świetlnych,
oraz remont odcinka ul. Przemysłowej za 1.901.450,49 zł, częściowo sfinansowane
ze środków rezerwy subwencji ogólnej, tj. w kwocie 914.002,00 zł.
Ponadto zrealizowany został zakres utrzymania infrastruktury, tj. wykonano:
konserwację sygnalizacji świetlnej za 137 tys. zł, utrzymanie i przeglądów obiektów
mostowych (w tym ekspertyz) za 384 tys. zł, utrzymanie zieleni w pasach
drogowych za 624 tys. zł, oznakowanie poziome za 377 tys. zł.
Jednym z głównych czynników kosztotwórczych zadań realizowanych w zakresie
utrzymania dróg było zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina,
na które Miasto wydało 2.611.956,60 zł.
Eksploatacja oświetlenia ulicznego obejmującego niespełna 9100 punktów
świetlnych pochłonęła ponad 4,1 miliony złotych, gdzie ponad 60% kosztów
stanowi zakup energii elektrycznej.
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W 2021 roku w zakresie infrastruktury odwodnienia dokonywano szereg prac
eksploatacyjnych i remontowych za nieco ponad 800 tys. złotych. Wskazana kwota
objęła zarówno szereg zleceń dotyczących opracowania oraz wdrożenia systemu
do poboru opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina.
Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w 2021 roku za odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do wód, wniósł na rzecz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego - Wody Polskie opłaty o łącznej wysokości kształtującej się na poziomie
około 750 tys. zł.
Na rok 2021 zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych na łączną wartość
35.083.558,56 zł. Dzięki staraniom Zarządu Dróg Miejskich w Koninie miasto Konin
korzysta

z

dofinasowania

poważnych

inwestycji

drogowych

ze

źródeł

zewnętrznych, np. funduszy europejskich jak w przypadku rozbudowy ulicy
Kleczewskiej w Koninie. Ogólna wartość dofinansowania inwestycji realizowanej
w latach 2018-2021 wyniosła 29.622.670,85 zł.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie realizuje zadania:
1. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie, kwota
dofinansowania 3.480.591,33 zł,
2. Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku
z modernizacją linii kolejowej E-20, przyznana kwota dofinansowania
30.000.000,00 zł, z czego na pokrycie wydatków w 2021 roku przypadło
8.400.000,00 zł.
W 2021 roku realizowane były też wydatki ze środków:
1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
− Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja
zadania: budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej
w Koninie) – 13.000,00 zł,
− Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie – 548.304,54 zł,
− Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie –
200.000,00 zł.
2. Rezerwy subwencji ogólnej:
− Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie –
1.713.981,00 zł
3. Konińskiego Budżetu Obywatelskiego:
− Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale
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Ślesińskim z ul. Staromorzysławską – kontynuacja zadania za 2020 roku,
− Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica
Kryształowa.
Spośród

wyszczególnionych

inwestycyjnych

stanowi

powyżej

realizacja

zadań
zadania

największą
pn.

część

„Budowa

wydatków
połączenia

ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii
kolejowej E-20”. Realizacja zadania została rozłożona na lata 2019-2021. Całkowita
wartość zrealizowanej inwestycji to kwota 72.559.765,41 zł. Wartość wydatków
w 2021 roku to 10.131.990,76 zł.
Ponadto w roku 2021 realizowano zadania:
1. Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy
ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji
projektowo – kosztorysowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę
obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej
w Koninie.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę
mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie
Warszawskiej w Koninie.
4. Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.
5. Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.
6. Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.
7. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja– Traugutta –
Broniewskiego.
8. Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon
skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej.
9. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ul. Gajowej
z ul. Przemysłową – Odgałęzienie.
10. Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów
drogowych na osiedlu Międzylesie - w części dotyczącej rejonu Międzylesie –
Zachód.
11. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach
w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego.
12. Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji
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projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii
energetycznych będących własnością Energa-Operator.
13. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie.
14. Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina.
15. Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej.
Ponadto dla sprawnego zarządzania siecią dróg podjęto uchwały w sprawie
wprowadzenia opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej i ustalono stawki za
korzystanie z tej infrastruktury. Na podstawie uchwał rozpoczęto wdrażanie
systemu opłat i zawarto ponad 230 umów na podstawie których zrealizowano
dochody w wysokości 252 tys. zł.
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Strategia miasta, przedsiębiorczość i obsługa inwestora w Koninie
Strategia Rozwoju Miasta
W 2021 roku miasto przystąpiło do aktualizacji dokumentu Strategii do
obowiązujących przepisów prawnych. Działania obejmują w szczególności:
− określenie

wniosków

z

diagnozy

sytuacji

społecznej,

gospodarczej

i przestrzennej miasta,
− określenie

celów

strategicznych

rozwoju

w

wymiarze

społecznym,

gospodarczym i przestrzennym,
− wyznaczenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów
strategicznych,
− określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźniki ich
osiągnięcia,
− opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
− ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie,
− wyznaczenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Konina oraz
określonych w strategii rozwoju województwa, wraz z zakresem planowanych
działań,
− opracowanie systemu realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania
dokumentów wykonawczych,
− określenie ram finansowych i źródeł finansowania,
− przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
strategii.
Zakończenie procesu aktualizacji Strategii planowane jest na 30 lipca 2022 roku.
Narzędziem ułatwiającym monitorowanie procesu zarządzania rozwojem miasta
jest System Koordynacji Strategii. Narzędzie to zostało w 2021 roku dostosowane
do obsługi Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju
2020-2030. System pozwala na generowanie raportów ze stopnia realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w Koninie.
Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
Miasto Konin oraz Powiat Koniński wraz z 14 gminami w 2021 roku powołały
Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Stowarzyszenie w swoich założeniach ma
przyczyniać

się

do

rozwoju

społeczno-gospodarczego

oraz

zwiększać

możliwościami jakie stwarza nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w zakresie
inicjowania różnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego m.in.
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w zakresie dostarczania usług publicznych i realizowania wspólnych inwestycji,
w tym w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice
pojedynczej JST. Głównym celem Stowarzyszenia będzie wspieranie i rozwijanie
idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków
Stowarzyszenia,

a

w

szczególności

wzmacnianie

gospodarczego,

infrastrukturalno-środowiskowego

rozwoju

i kulturowego

społecznojednostek

samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Konińską oraz współpraca
gmin i powiatów w tym zakresie.
Program Wspierania Przedsiębiorczości
W ramach programu zrealizowano następujące zadania:
1. Promocja gospodarcza Miasta Konina.
Podjęto działania promocyjne dotyczące terenów inwestycyjnych Konina na
stronie PAIiH. Oferty zostały przygotowane zgodne z wytycznymi Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu. Oferty oprócz podstawowych danych zawierały,
m.in. analizę rynku pracy i dokładną informację o możliwych przyłączach
(zgodnie z potrzebami inwestora). Ponadto w ramach realizowanego projektu
pt. Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii promowano tereny
inwestycyjne na targach ENLIT EUROPE w Mediolanie, MIPIM w Cannes, Expo
Real w Monachium i przygotowano pakiet medialny – Silver Package w ramach
materiałów targowych EXPO REAL w Monachium. W okresie sprawozdawczym
na bieżąco prowadzono promocję gospodarczą w Internecie, przygotowano
folder dot. wyspy Pociejewo, a także artykuły promocyjne, materiały zdjęciowe
i filmowe dot. terenów inwestycyjnych miasta.
2. Stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji (pomoc
publiczna/pomoc de minimis).
W 2021 roku ze zwolnień od podatku od nieruchomości w związku
z dokonaną inwestycją skorzystało 6 firm: VKF Spork Heinz Renzel Spółka
z o.o., Jan Podlasiński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Podlasiński”,
Firma HORSETRANS MURACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Marek Liberkowski,
Tomasz Liberkowski Stal – Pol Liberkowski s.c., Firma Dystrybutor BHP
„JASKON” P.M. Skonieczny Sp. j., Krzysztof Drelak Hurtownia „CHEMITEST”.
Ponadto 12 firm zgłosiło zamiar korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją.
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3. Strona internetowa – Koniński Portal Gospodarczy oraz profil na Facebooku
„Konin dla biznesu”
Koniński Portal Gospodarczy www.gospodarka.konin.pl to portal dedykowany
dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. W okresie sprawozdawczym
na bieżąco wyszukiwano informacje dotyczące lokalnej przedsiębiorczości,
a następnie zamieszczano je na Portalu. Ponadto poprzez system newsletter
informowano

przedsiębiorców

m.in.

o

szkoleniach,

konkursach

czy

planowanych przetargach. Ponadto na profilu facebookowym „Konin dla
biznesu”

na

gospodarczych

bieżąco

zamieszczano

organizowanych

informacje

przez

miasto

dotyczące
Konin

wydarzeń
i fotorelacje

z realizowanych działań. Informowano również o działaniach i naborach
prowadzonych przez takie instytucje jak: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie czy Konińska Izba Gospodarcza.
W ramach zadania funkcjonowały dwie utworzone wcześniej grupy tj.: „Konin
dla

biznesu

–

promocje,

vouchery,

jedzenie

na

wynos

i „Konin dla biznesu – oferty pracy dla młodzieży”. Grupy cieszą się dużym
zainteresowaniem, przedsiębiorcy chętnie umieszczają swoje oferty. Pierwsza
z grup liczy 1776 członków natomiast druga 927 członków. Fanpage
obserwowany jest przez 1398 odbiorców.
4. Przedstawianie

organizacjom

zrzeszającym

konińskie

firmy

oraz

przedsiębiorstwom konińskim informacji nt. planowanych w danym roku
inwestycji komunalnych i zamówień publicznych (harmonogram planowanych
zamówień publicznych).
W styczniu 2021 roku przygotowano harmonogram planowanych w danym
roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych przez Miasto Konin,
spółki miejskie i jednostki organizacyjne miasta, a także szkoły i przedszkola.
Natomiast w II połowie 2021 r. dokonano aktualizacji opracowanego wcześniej
materiału.
Informacja o planowanych w danym roku inwestycjach komunalnych
i zamówieniach publicznych została opublikowana na Konińskim Portalu
Gospodarczym i jednocześnie przesłana do przedsiębiorców poprzez
Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany Informacji, w którym
zapisanych jest blisko 1500 podmiotów. Ponadto informacja została
upubliczniona na profilu facebookowym „Konin dla biznesu”.
5. Szkolenia i warsztaty oraz doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób
planujących założenie własnej firmy.
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W ramach zadania zorganizowano bezpłatne indywidualne doradztwo prawne
dla przedsiębiorców z Konina, z którego skorzystały dwie firmy. Ponadto
informowano przedsiębiorców o wsparciu udzielanym przez organizacje
rządowe oraz lokalne Instytucje Otoczenia Biznesu m.in.: Agencję Rozwoju
Regionalnego

S.A.

w

Koninie,

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych

i Powiatowy Urząd Pracy.
Wsparcie udzielane przez ARR S.A. dotyczyło głównie pożyczek Jeremie,
pożyczek płynnościowych i możliwości dofinansowania do szkoleń, natomiast
ZUS i PUP oferował wsparcie w związku z pandemią COVID-19. Informacje
przekazywane były poprzez fanpage „Konin dla Biznesu”, stronę internetową
www.gospodarka.konin.pl, a także system newsletter.
W ramach zadania nagrano również materiały filmowe z udziałem
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Koninie materiał filmowy

i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. materiał filmowy, którzy wyjaśnili gdzie
i jakiej pomocy mogą spodziewać się przedsiębiorcy, np. zwolnienia z ZUS,
dotacje na bieżące koszty prowadzenia firmy, niskooprocentowane pożyczki
oraz jakie dokumenty należy złożyć. Materiały filmowe zostały umieszczone na
fanpage „Konin dla biznesu”, liczba odbiorców materiału z PUP: 246 osób, ARR
70 osób.
6. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia.
W 2021 roku odbyła się XXIV edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”.
Statuetka stanowi uznanie za wkład jaki nagrodzone firmy wnoszą
w unowocześnienie i rozwój gospodarki Konina oraz budowanie pozytywnego
obrazu miasta i regionu. Kapituła konkursu przyznala nagrody w kategoriach:
•

„Firma Wspierająca Lokalną Społeczność” - KoninDzieciom.pl Kamila Lorek,
Anna Szwacińska s.c.

•

„Eko – Firma” - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
sp. z o.o.

•

„Nowy Przedsiębiorca” - Marina Gaj Przystań i Restauracja.

•

„Firma Roku” - KRAMP Sp. z o.o.

Dodatkowo podczas XXIV edycji Galii Konińskiego Biznesu niezwykle cennym
wyróżnieniem w głosowaniu mieszkańców, które odbyło się za pośrednictwem
profilu facebookowego „Konin dla biznesu” uhonorowana została Szkoła Tańca
i Baletu FART Justyny Szczap. Łącznie oddanych zostało 6751 głosów, w tym
1684 na STiB Fart.
7. Cykl materiałów o konińskich firmach.
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W ramach zadania w czerwcu 2021 r. ogłoszono nabór firm, które działają na
rynku od min. 10 lat i chciałyby przedstawić historię własnego biznesu,
opowiedzieć z jakimi wyzwaniami i szansami wiąże się prowadzenie własnej
działalności gospodarczej.
W zadaniu udział wzięły takie firmy jak:
•

Lodziarnia „Lody u Włodka”,

•

Sklep sportowy „Turysta”,

•

Zakład złotniczy i jubilerski „Goldkram”,

•

Firma „Krawcowa na Starówce”,

•

Sklep „Elektros”,

•

Sklep „Starak”,

•

Pizzeria „Torino”,

•

Sklep zielarsko-medyczny „Herbakon”.

Ogłoszono również zapytanie ofertowe na przygotowanie i publikację
materiałów
W

promocyjnych

zapytaniu

swoją

w

ofertę

postaci
złożył

wywiadów

m.in.

lokalny

z

przedsiębiorcami.

portal

internetowy

www.konin.lm.pl, który przeprowadził i upublicznił wywiady z właścicielami
firm. Ponadto wywiady zostały zamieszczone na profilu facebookowym „Konin
dla biznesu”. Przedsięwzięcie zostało bardzo docenione przez konińskich
przedsiębiorców, bardzo chętnie wzięli w nim udział, poprzez takie działanie
firmy, których często nie stać na bogate działania promocyjne, mogą trafić ze
swoją ofertą do szerszej grupy odbiorców.
8. Ulotka dla młodego przedsiębiorcy.
Przygotowano ulotkę dla osób, które planują założenie własnej działalności
gospodarczej bądź chcą rozszerzyć jej profil o kolejne PKD. Ulotka zawiera
najważniejsze informacje interesujące przedsiębiorców takie jak: procedury
związane ze złożeniem wniosku do CEIDG, zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych, zgody na handel na terenie Miasta Konina,
handlu okolicznościowego, wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, licencji na
przewóz taksówką itd. Ulotka w wersji papierowej dostępna była na Biurze
Obsługi Interesanta, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Miasta Konina www.konin.pl i na profilu facebookowym „Konin dla biznesu”.
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9. Organizacja płatnych staży dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych
u konińskich firm wiodących.
Zorganizowano dla uczniów konińskich szkół średnich oraz studentów
z konińskich uczelni wyższych konkurs, w którym nagrodą dla laureatów był
udział w płatnym stażu zawodowym. Konkurs składał się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie dyrektorzy szkół średnich oraz rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie wyłonili kilka zdolnych osób, które wyróżniały się
w

społeczności

przeprowadzeniu

szkolnej
przez

lub

studenckiej.

Komisję

Drugi

Konkursową

etap

analizy

polegał

na

dokumentów

aplikacyjnych oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
Staż odbył się w takich firmach jak: Gabinet Kosmetyczny Venus w Koninie,
Kramp Sp. z o.o. Stare Miasto, Zakład Elektrobudowa Konin, Gränges Konin S.A.,
Pro-Eko Projekt Sp. z o.o. Konin, Aris Group Sp. z o.o. Konin, Dom Pomocy
Społecznej Konin, EDU-DOT Paulina Korzyniewska Konin i Biuro Rachunkowe
Bożena Kamocka Konin.
Finalnie, w okresie wakacyjnym płatny staż zawodowy zorganizowano dla
4 studentów i 6 uczniów konińskich szkół średnich.
10. Rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb
przedsiębiorców i ich pracowników.
W ramach zadania opracowano informator edukacyjny pn. „Sięgnij po wiedzę”,
który powstał z myślą o pracodawcach i pracownikach zainteresowanych
doskonaleniem

swoich

umiejętności

oraz

podnoszeniem

kwalifikacji

zawodowych. Publikacja zawiera możliwości edukacyjne dla dorosłych
oferowane przez: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wyższą
Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Centrum Kształcenia
Zawodowego Cechu

Rzemiosł

Różnych

w

Koninie

i Cosinus

Konin.

Przedstawiono w nim m.in. nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły
policealne dla dorosłych, jak również odpłatne kursy i szkolenia oraz studia
podyplomowe.
Informator został opracowany w wersji elektronicznej i opublikowany na
Konińskim

Portalu

Gospodarczym.

Ponadto

został

rozesłany

do

przedsiębiorców poprzez elektroniczny system newsletter.
11. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do
dalszej edukacji (dot. edukacji na poziomie ponadpodstawowym).
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W ramach zadania opracowano dla uczniów szkół podstawowych „Informator
o kierunkach kształcenia w szkołach średnich na rok szkolny 2021/2022”.
Publikacja zawiera informacje o szkołach ogólnokształcących, technicznych
i branżowych I stopnia. Zebrany materiał z 8 konińskich szkół średnich
uporządkowano, a następnie opracowano graficzne i udostępniono wszystkim
zainteresowanym.

Publikacja

została

wydana

w

wersji

elektronicznej

i rozesłana mailowo do wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących na
terenie miasta Konina i powiatu konińskiego, które w dalszej kolejności
udostępniły ją swoim uczniom. Łącznie publikacja trafiła do 74 placówek
oświatowych (11 szkół w Koninie i 63 szkoły w powiecie konińskim).
Rewitalizacja konińskiej starówki
W ramach działań rewitalizacyjnych w trakcie 2021 roku zorganizowane zostało:
1. Przedsięwzięcie

pn.

spopularyzowaniu

„Smacznie

usług

na

Starówce”,

gastronomicznych

na

które

polegało

obszarze

na

rewitalizacji

„Starówka” w lokalnych mediach, poprzez przygotowanie i publikację
wywiadów z przedsiębiorcami, materiałów promocyjnych oraz reklam
graficznych. W ramach przedsięwzięcia przez kilka tygodni na Portalu LM.pl
ukazała się seria materiałów promocyjnych opisujących lokale gastronomiczne
zlokalizowane na konińskiej Starówce. W projekcie uczestniczyło 8 lokali
gastronomicznych z obszaru rewitalizacji „Starówka”. Każdy ze zgłoszonych
punktów gastronomicznych miał okazję zaprezentować swoją firmę, produkty
oraz usługi. Opowiedzieć także o swoich doświadczeniach, wyzwaniach,
sukcesach i planach. Celem zadania było wsparcie, obecnie działających na
terenie Starówki przedsiębiorstw

z branży gastronomicznej, poprzez

spopularyzowanie ich działań oraz zachęcenie nowych podmiotów do
inwestowania na obszarze rewitalizacji – Starówka. Termin realizacji zadania:
od 07.06.2021 r. do 20.09.2021 r.
2. Zaktualizowana Analiza możliwości finansowania projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości
i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot, spółdzielni
mieszkaniowych w realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Celem opracowania była aktualizacja prezentacji - Analizy możliwości
finansowania
w

partnerstwie

projektów/przedsięwzięć
publiczno-prywatnym

rewitalizacyjnych,
oraz

możliwości

w
i

tym

sposobów

angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych
w realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym
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Programie Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – LPR. Opracowanie
obejmuje:
a) Analizę możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
b) Analizę sposobów i modeli realizacji projektów/przedsięwzięć w formule
PPP
c) Analizę możliwości włączenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
w realizację przedsięwzięć związanych z mieszkalnictwem
d) Analizę instrumentów zwrotnych wskazanych w pkt I.2. wraz ze wskazaniem
Dobrych praktyk
3. Realizacja uchwały nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30.10.2019 roku
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub
ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze
rewitalizacji „Starówka”. W 2021 roku właściciel nieruchomości położonej na
obszarze rewitalizacji „Starówka” (budynek przy Placu Wolności 11) zgłosił
zamiar skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Po dokonaniu
weryfikacji dokumentów i informacji złożonych przez właściciela oraz
przeprowadzeniu oględzin zgłoszonej nieruchomości przez upoważnionych
pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie wniosek w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których
wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka”
w Koninie został rozpatrzony pozytywnie. Na podstawie złożonej dokumentacji,
udokumentowana wartość przeprowadzonego remontu (wymiana stolarki
okiennej) wyniosła łącznie 20.555,00 zł. Właściciel nieruchomości przy placu
Wolności 11 nabył prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres
5 lat, w wysokości 16.444,00 zł.
W 2021 roku kontynuowano realizację Aktualizacji Lokalnego Programy
Rewitalizacji na lata 2016-2023. W dokumencie wpisanych jest 35 podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach LPR do końca 2021 roku ogółem
zrealizowano 7 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 11 jest w trakcie realizacji,
natomiast pozostałe są zakładane do realizacji.
Ponadto przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon na obszarze
Miasta Konin z naciskiem na obszar rewitalizacji „Starówka”. Celem konkursu była
promocja

pomysłowości

oraz

nowatorskich

rozwiązań

dekoracyjnych

stosowanych przez mieszkańców Konina w swoich ogrodach, balkonach/tarasach,
mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki miasta oraz
inspirowanie mieszkańców do współtworzenia zielonej przestrzeni przyjaznych dla
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środowiska poprzez upiększanie swojego otoczenia. Przedsięwzięcie miało
również przyczynić się do kształtowania postawy współodpowiedzialności
mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta. Konkurs miał charakter otwarty,
adresowany był do mieszkańców Konina. Na konkurs łącznie wpłynęło 19
zgłoszeń, w tym 8 w kategorii balkon, 11 w kategorii ogród. W konkursie zgłosiły
się również obiekty z obszaru rewitalizacji. W I etapie wyłoniono 10 obiektów
spełniających wymogi konkursowe w każdej z kategorii. Zgłoszenia, które
otrzymały największą ilość punktów przeszły do kolejnego etapu tj. głosowania
przez internautów w formie elektronicznej, za pośrednictwem fanpage’u Facebook
Konin. Ostatecznie największa ilość polubień przez internautów wyłoniła
zwycięzców w kategorii ogród oraz kategorii balkon/taras. Uroczyste wręczenie
nagród dla uczestników konkursu odbyło się 7 września 2021 roku w Sali
Ratuszowej. Nagrody wręczał Zastępca Prezydenta Miasta Konina wraz
z dyrektorem sklepu Leroy Merlin w Koninie. Termin realizacji zadania: 09.06.2021
r.-10.09.2021 r.
Obsługa inwestora w mieście
Rok 2021, to kolejny rok nadal trwającej pandemii, która była zagrożeniem do
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Poza aspektami związanymi z COVID-19
niepewność inwestycyjną wywołała inflacja, która w 2021 roku osiągnęła
rekordowy poziom. Jednakże większa świadomość oraz lepsze przygotowanie
przedsiębiorstw, a także wsparcie ze strony Wydziału Obsługi Inwestora, sprawiło,
że w 2021 roku sześć firm zakończyło realizację nowych inwestycji o łącznej
wartości 3 910 333,13 EURO i utworzonych zostało 35 nowych miejsc pracy.
Na bieżąco aktualizowano wykaz terenów inwestycyjnych miasta. Zgromadzono
szczegółowe informacje na ich temat w celu przygotowania kompleksowej oferty
inwestycyjnej

Konina.

Dzięki

temu

opracowano

dla

każdego

terenu

inwestycyjnego tzw. site check – list wraz z załącznikami takimi, jak: mapy, wypisy
i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacja
o ulgach w podatku od nieruchomości oferowanych przez miasto Konin,
informacja na temat wsparcia ze strony specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to
bardzo pożyteczne narzędzie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami,
pokazujące profesjonalne podejście ze strony miasta Konina i pełną gotowość do
obsługi inwestora od początku do końca planowanej inwestycji. Praca ta
przyniosła wymierne skutki w postaci złożenia w 2021 roku przez jedenaście firm
zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy publicznej z uwagi na planowane
inwestycje, które sukcesywnie mają zakończyć się do 2024 roku. Planowana
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wartość wszystkich inwestycji to kwota ok. 27 000 000,00 EURO. W związku
z realizacją nowych inwestycji, planowane jest utworzenie 162 miejsc pracy.
W badanym okresie Wydział Obsługi Inwestora, w ramach realizacji działań
promujących wykonał zadania mające na celu przedstawienie terenów
inwestycyjnych Konina. W tym celu odbyto 72 spotkania z potencjalnymi
inwestorami. Przygotowano i przekazano do potencjalnych inwestorów 80
szczegółowych ofert.
W wyniku podjętych działań sprzedano dziewięć działek inwestycyjnych.
Prowadzono działania z zakresu promocji gospodarczej w celu pozyskania
inwestorów, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi e –marketingu i mediów
społecznościowych. Oferta inwestycyjna miasta widnieje i jest aktualizowana
w krajowym – rządowym portalu ofert www.baza.paih.gov.pl Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu, portalu gospodarka.konin.pl, na Facebooku Wielkopolska
Dolina Energii, który połączony jest ze stroną www.wde.org.pl, gdzie również
istnieje baza ofert z Wielkopolski Wschodniej.
Rok 2021 to dalsza realizacja projektu pn. „Standardy obsługi inwestora
w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego”. Projekt
służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu, obsłudze
i budowaniu relacji z inwestorami. Sprawna i dostosowana do aktualnych
światowych wzorców, profesjonalna obsługa inwestora w samorządzie wpłynie
pozytywnie nie tylko na wizerunek miasta, ale także pozwoli lepiej wypromować
potencjalne miejsca lokalizacji inwestycji, zwiększając szanse na przyciągnięcie
nowych inwestycji.
Rok 2021 to również dalsza realizacja projektu pn. Budowa i promocja marki:
Wielkopolska Dolina Energii. W ramach kampanii promocyjnej rozpoznawalności
marki „Wielkopolska Dolina Energii w formie wideokonferencji odbyła się
konferencja pn. „Partnerstwo Publiczno Prywatne jako sposób na rozwój regionu
w

ramach

kampanii

promującej

markę

WDE”. Uczestnikom

konferencji

przedstawiony został cel i założenia marki – Wielkopolska Dolina Zaprezentowane
zostały również projekty PPP jako sposób na rozwój Wielkopolski Wschodniej.
Kolejna konferencja online w ramach promocji marki pn. „Obszary współpracy JST
i przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej z Instytutem Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych służące wsparciu sprawiedliwej transformacji” miała na
celu upowszechnienie wiedzy o marce WDE i jej udziale w procesie sprawiedliwej
transformacji, tematyka dotycząca potencjału i możliwości gospodarczych regionu
Wielkopolski Wschodniej Wspólne działania z IETU mają zmierzać w kierunku
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gospodarki neutralnej dla klimatu ma docelowo doprowadzić subregion do
neutralności klimatycznej już w 2040 r., przy zachowaniu zasad sprawiedliwej
transformacji. W tym celu podejmowane będą ukierunkowane i skoordynowane
działania m.in. w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej wykorzystania
nośników energii neutralnych dla klimatu, transformacji gospodarki w gospodarkę
o obiegu zamkniętym, rozwoju nowoczesnego sektora biogospodarki i czystej
mobilności.
Uczestnictwo pracowników Wydziału Obsługi Inwestora w pierwszej edycji Forum
Ciepła i Gazu, której tematem wiodącym była rola paliw gazowych w procesie
transformacji

polskiego

ciepłownictwa

pozwoliło

na

wymianę

informacji

i doświadczeń dot. transformacji branży ciepłowniczej oraz wprowadzenia do
obiegu gospodarczego tzw. „zielonych gazów”, tj. wodoru i biometanu jak również
przedstawienie planów inwestycyjnych miasta w zakresie transportu publicznego
opartego na wodorze,
W roku 2021 kampanie promocyjna rozpoznawalności marki „Wielkopolska Dolina
Energii” z powodzeniem prowadzona były na terenie województwa śląskiego.
Działania te skutkują obecnie kontynuacją współpracy z Instytutem Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w zakresie wyzwań środowiskowych dotyczących
terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki
o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do
zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.
Do szczególnych wydarzeń roku 2021 należy zaliczyć, zorganizowanie po raz
pierwszy Targów Odnawialnych Źródeł Energii. Trzydziestu jeden wystawców,
w tym siedmiu z zagranicy uczestniczyło w dwudniowych Targach Odnawialnych
Źródeł Energii „Nowa Energia w Regionie”, które miały miejsce w Centrum
Dydaktyczno-Wykładowym PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki. Wydarzenie
stanowiło równocześnie forum wymiany doświadczeń i poglądów podmiotów
działających w branży OZE. Targom OZE towarzyszyły wykłady i panel ekspercki.
Na zakończenie targów przyznano nagrody wystawowe – „Lider OZE 2021”.
Nagrodę główną otrzymała firma Biomasa Partner Group Sp. z o.o. Wyróżnienia
otrzymały firmy Sazet Sp. z o.o., Giosan s.c., Artdom Serwis Michał Mielczarski
i Eltar Energy Sp. z o.o.
Wielkopolska Dolina Energii reprezentowana przez Miasto Konin była partnerem
24 Konferencji GAZTERM w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze - Ukraina. Myślą
przewodnią konferencji była, transformacja energetyczna i rola paliw gazowych,
w tym procesie. Podczas spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej
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z Polski i ze świata podejmowano kwestie realizacji celów klimatycznych Unii
Europejskiej,

nowych

technologicznych

i

inwestycji

oraz

logistycznych

zmiany

w

szeroko

podejścia

do

rozumianej

zagadnień
energetyce.

W trakcie konferencji zaprezentowano nowe projekty wdrażane aktualnie na
polskim rynku gazu. W drugim dniu obrad koncepcję projektu Wielkopolskiej
Doliny Energii przedstawił Piotr Korytkowski Prezydent Miasta Konina w swojej
prezentacji zatytułowanej „Proces transformacji Wielkopolski Wschodniej Wielkopolska Dolina Energii”. W panelu dyskusyjnym, którego tematem wiodącym
były

perspektywy

dla

zielonych

gazów

w

Polsce

na

tle

doświadczeń

międzynarodowych, prezydent wskazał na konieczność wielostronnej współpracy
na rzecz transformacji energetycznej naszego regionu, budowania i wzmacniania
współpracy nawiązanej w środowisku lokalnym pod marką Wielkopolskiej Doliny
Energii, jak również potrzebie zwiększenia dostaw gazu ziemnego dla Konina,
mając na uwadze potrzeby inwestorów zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej w naszym mieście.
W 2021 roku przedstawiciele Wielkopolskiej Doliny Energii brali również udział
w Konferencji Wiatrowej PSEW 2021 w Serocku. Głównym tematem konferencji
była energetyka wiatrowa, a rynek energii elektrycznej w Polsce, rola energetyki
wiatrowej w transformacji energetycznej Polski, morska energetyka wiatrowa,
odbudowa polskiej gospodarki po COVID 19, a także Zielony Ład i Krajowy Plan
Odbudowy. To były trzy dni merytorycznych paneli dyskusyjnych, warsztatów
tematycznych

oraz

wydarzeń

towarzyszących.

Największe

spotkanie

przedstawicieli firm zaangażowanych w produkcję zielonej energii z wiatru na
lądzie i morzu, przedstawicieli rządu i samorządów.
W Poznaniu byliśmy uczestnikami Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej
Greenpower. Wśród ponad 80 wystawców – przedsiębiorców i instytucji sektora
publicznego, Konin zaprezentował m.in. ofertę inwestycyjną Wielkopolskiej Doliny
Energii, potencjał gospodarczy naszego regionu, założenia projektu Terytorialnego
Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.
Kolejny udział miasta Konin reprezentującego Wielkopolską Dolinę Energii na 34.
Międzynarodowych

Energetycznych

Targach

Bielskich

jako

organizatora

konferencji pn. „Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna w Wielkopolsce
Wschodniej” oraz wystawcy promującego markę: Wielkopolska Dolina Energii miał
na celu przedstawienie kluczowych kierunków transformacji i kierunków
planowanych działań finansowanych z FST w kontekście harmonogramu
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transformacji Wielkopolski Wschodniej i działalności kopalni w regionie
rozróżniając zadania w perspektywie krótko - i długoterminowej.
Udział Miasta Konina reprezentującego markę Wielkopolska Dolina Energii
w organizacji IV Forum Burmistrzów, międzynarodowej platformy wymiany
doświadczeń i wiedzy dedykowanej burmistrzom gmin węglowych w Europie
(61 burmistrzów i prezydentów z 11 krajów Europy) to wydarzenie w którym
uczestniczyli przedstawiciele samorządów miast i gmin regionów górniczych,
ministerstw, organizacji pozarządowych, nauki, sektora przedsiębiorstw oraz
goście z zagranicy, w tym eksperci z Niemiec, przedstawiciele Komisji Europejskiej,
Banku Światowego, inicjatywy Powering Past Coal Alliance (PPCA) oraz ambasady
Wielkiej Brytanii w Warszawie.
Dla uczestników IV Forum przygotowana została konferencja towarzysząca
w Koninie. Wśród kluczowych tematów podejmowanych w ramach konferencji
konińskiej znalazły się m.in.: przykłady transformacji regionów górniczych z Polski
i zagranicy, planowanie zielonej transformacji i dywersyfikacja gospodarcza
w gminach górniczych, rekultywacja terenów pokopalnianych, fundusze i dobre
praktyki w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz promocja
marki Wielkopolska Dolina Energii.
Misje gospodarcze to kolejne zadanie realizowane przez Wydział Obsługi
Inwestora.

Druga

edycja

misji

gospodarczej

poświęcona

była

tematowi: Transformacja szansą na rozwój i atrakcyjność regionu WDE.
W ramach przeprowadzonych misji gospodarczych odbyły się spotkania
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, w firmie
ELTAR ENERGY sp. z o.o. oraz z właścicielami firmy Giosan S.C.
Wymiana doświadczeń była bardzo udana i przyczyniła się do deklaracji szerszej
współpracy w obszarze gospodarczym.
Miasto Konin wraz z przedsiębiorcami z naszego regionu, uczestniczyło w targach
energetycznych Enlit Europe 2021 zorganizowanych w Mediolanie. Na wspólnym
stoisku Wielkopolskiej Doliny Energii ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy
regionu prezentowały takie firmy jak: ArtDOM Serwis Michał Mielczarski, Biomasa
Partner Sp. z o.o., ELTAR ENERGY Sp. z o.o., Energia Eko sp. z o.o., FHU GRACJAN
Artur Tomicki, Mikołaj Świerczek P.P.H.U. „EDMAX” i Plamowski Maciej MM
Consulting (GIOSAN s.c.), KARLOS OZE sp. z o. o. sp. k., Konińska Izba
Gospodarcza,

Roman

Karbowy.

W

trakcie

Enlit

Europe

reprezentanci

Wielkopolskiej Doliny Energii przeprowadzili szereg spotkań z przedstawicielami
sektora energetycznego. Na stoisku WDE omawiano proces transformacji
101

energetycznej naszego regionu oraz jego potencjał inwestycyjny. Szerokim
zainteresowaniem cieszyła się wstępna koncepcja zagospodarowania wyspy
Pociejewo. Szereg zapytań związanych z niniejszym projektem dotyczyło
prowadzonych aktualnie konsultacji oraz warunków i procedur związanych
z budowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Pytania naszych rozmówców
dotyczyły również organizacji i funkcjonowania Klastra Energii „Zielona Energia –
Konin”.
W trakcie Enlit Europe przedstawiciele firm reprezentujących Wielkopolska Dolinę
Energii mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty biznesowej potencjalnym
kooperantom jak również podejrzenia innowacji wprowadzanych aktualnie na
światowym rynku energetycznym. Szczególne zainteresowanie naszej delegacji
budziły rozwiązania zaprezentowane na stoisku KAWASAKI oraz firm wchodzących
w skład Pawilonu Francuskiego.
Miasto Konin zaprezentowało w 2021 roku potencjał inwestycyjny Wielkopolskiej
Doliny Energii na targach MIPIM 2021 w Cannes. Międzynarodowe Targi
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes to największe międzynarodowe
wydarzenie na rynku nieruchomości. Co roku wydarzenie skupia przedstawicieli
ze wszystkich sektorów nieruchomości – biurowych, mieszkaniowych, opieki
zdrowotnej, sportu, logistyki i przemysłu. Na ubiegłorocznej, wrześniowej edycji
Konin zaprezentował bazę ofert inwestycyjnych Wielkopolskiej Doliny Energi,
w tym wyróżniające się tereny inwestycyjne i projekty z naszego obszaru.
W trakcie dwóch dni targowych przeprowadzono szereg rozmów z potencjalnymi
inwestorami oraz przedstawicielami mediów. Pytania zainteresowanych dotyczyły
koncepcji Wielkopolskiej Doliny Energii, partnerstwa publiczno-prywatnego
przedsięwzięcia inwestycyjnego na wyspie Pociejewo, transformacji gospodarczej
subregionu konińskiego oraz koncepcji Platformy Wodorowej naszego regionu.
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Polityka rodzinna, pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób z niepełnosprawnościami
Polityka rodzinna i pomoc społeczna stanowią istotny element polityki społecznej
w mieście Koninie. Jednostką budżetową realizującą poszczególne zadania jest
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
W ramach szeroko pojętej polityki rodzinnej Ośrodek realizował w 2021 roku
działania obejmujące pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z terenu miasta.
Zadaniem pomocy społecznej jest bowiem wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym
sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia i ich integracji ze środowiskiem.
Jednostką odpowiedzialną za pomoc społeczną w Koninie jest Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Koninie, który realizował zadania z zakresu świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych oraz poradnictwa interdyscyplinarnego na rzecz
mieszkańców miasta.
W 2021 roku zrealizowano zadania łącznie na kwotę 138.291.392,39 zł, z tego:
Zadania własne gminy (zasiłki celowe, okresowe i stałe, dożywianie, pomoc w naturze,
usługi opiekuńcze)
Projekt Asystent rodziny
Zadania własne powiatu (rodzinna piecza zastępcza)
Zadania zlecone powiatu (dodatki wychowawcze przyznawane dzieciom
przebywających w pieczy zastępczej)
Zadania zlecone gminy (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze – 500+
Program „Wspieraj seniora”
Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” tytuł projektu „Niebieskie drzwi – tu
znajdziesz pomoc”
Zadania pozabudżetowe, w tym:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Zadania pozabudżetowe ze środków PFRON (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
z niepełnosprawnościami)

25.682.025,32
10.000,00
2.386.529,55
776.438,02
103.610.727,84
121.810,66
50.551,48

5.653.309,52

539.012,81

5.114.296,71

Z powyższych środków, na pomoc mieszkańcom Konina, w różnych formach,
wydatkowano kwotę 127.334.951,15 zł, co stanowi 92,08% wszystkich środków
finansowych, w tym kwota 5.114 296,71 zł to środki PFRON (w tym 4.504.463,27 –
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PFRON w Warszawie, 431.848,80 zł - „Aktywny Samorząd”, 80.800,00 zł –
Wyrównywanie Różnic Między Regionami, 97.184,64 – Moduł IV).
Ośrodek realizuje, w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji Poradnictwa
Rodzinnego

i Interwencji

Kryzysowej,

zadania

z

zakresu

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2021 roku na realizację tych zadań
przeznaczone zostały środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 732.999,67 zł.
Uchwałą nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku przyjęta
została Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na
lata 2015-2025. Opracowana ona została w oparciu o indywidualny potencjał
miasta i zawierają się w niej rekomendacje dla polityki społecznej Konina.
Dokument określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki działań
w obszarach rodzina, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność
i starość. Oczekiwanym efektem realizacji Strategii jest zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizacja celów strategii
wymaga zaangażowania środków finansowych krajowych i zagranicznych.
Programy realizowane przez pracowników Ośrodka wpisywały się w założenia
strategii i obejmowały grupy beneficjentów z obszarów najbardziej wykluczonych
społecznie. Środki finansowe na ich realizację pozyskiwane były także ze źródeł
zewnętrznych, w ramach ogłaszanych konkursów.
Zrealizowane zostały następujące programy, których założeniem było udzielenie
specjalistycznego wsparcia konkretnej grupie osób, których celem było:
1. „Przeciwdziałanie

przemocy

–

program

profilaktyczno-edukacyjny

dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” - przekazanie dzieciom
wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia przemocą. Zajęcia odbyły się dla 353 uczniów klas V
w 11 szkołach podstawowych .
2. Program „Psycholog Rodzinny” - celem było jak najszybsze dotarcie do osoby
i rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz udzielenie jej wsparcia
i pomocy. Pomocą w ramach programu objęto - 21 rodzin (32 osoby), wizyty
domowe trwają nadal.
3. „Szansa na życie” - umożliwienie anonimowego pozostawienia dziecka
w przystosowanym miejscu, w którym będzie otoczone odpowiednią opieką.
Jak do tej pory nie było w Koninie przypadku pozostawienia noworodka.
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4. „Program aktywizująco-wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych” –
stworzenie warunków do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie oraz
w społeczeństwie. Wsparciem w ramach programu objęto 10 rodzin (26 osób).
5. „Program profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”. Celem programu była
realizacja działań profilaktycznych polegających na udzieleniu pomocy
specjalistycznej, prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz zwiększenie
skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Odbyło się 21 spotkań grup
wsparcia, w spotkaniach uczestniczyło 8 rodzin. Przeprowadzono 218 rozmów
indywidualnych oraz 99 zajęć edukacyjnych z dziećmi.
6. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2021-2023 – wsparcie
rodzin

przeżywających

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczej. Pozwoliło, to rodzinie, podjąć na nowe działania zmierzające do
zapewnienia prawidłowego rozwoju wzrastających tam dzieci. Asystenci
rodziny we współpracy z innymi specjalistami pracowali z 94 rodzinami,
w których przebywało 205 dzieci.
7. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na realizację,
którego środki finansowe zostały pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego
w kwocie 2.940.000,00 zł (koszt realizacji programu 3.689.166,00 zł). Jego celem
było zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach, przedszkolach
i żłobku oraz osobom starszym, samotnym, z niepełnosprawnościami
w stołówce Ośrodka, a także finansowane były zasiłki celowe na zakup
żywności. Ogółem Programem objęto 3 592 osoby, w tym z posiłku skorzystało
713 dzieci i 263 osoby w stołówce MOPR.
8. Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób z niepełnosprawnościami
studiujących lub uczących się w szkołach policealnych lub kolegium, aktywnych
zawodowo, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy, posiadających znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku
życia. Zrealizowano 105 wniosków na kwotę 431.848,80 zł, 9 umów oczekuje na
realizację w 2022 roku.
9. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV,
którego celem było wsparcie osób z niepełnosprawnościami w celu łagodzenia
skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Program w całości był finansowy ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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w

wysokości

97.184,64

zł.

Wsparciem

objętych

zostało

395

osób

z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie miasta Konina, w tym
osoby starsze, samotne, bezdomne oraz przebywające w pieczy zastępczej
dzieci i rodziny zastępcze, których sytuacja życiowa pogorszyła się w związku
z wirusem SARS-Cov-2. Pomoc dotyczyła zakupu paczek żywnościowych
z podstawowymi artykułami spożywczymi takimi jak: makarony, konserwy, ryż,
olej, majonez, kawa, herbata, słodycze, które zostały dostarczone w trzech
transzach w okresie od października do listopada 2021 roku.
10. Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze D, którego
celem była likwidacja barier transportowych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie otrzymało
dofinansowanie w wysokości 80.800,00 zł ze środków PFRON do zakupu
samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem
9-miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich.
11. „Złota jesień życia” program dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany
był w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Aktywizacja osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz nauka
nowych umiejętności poprzez udział w cyklu zajęć. W roku 2021 w programie
uczestniczyło 22 seniorów.
12. „Program wychodzenia z bezdomności na lata 2020-2025”- przeciwdziałanie
poszerzaniu się i utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do
społecznego i ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych i ich
pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach programu:
12 osobom zabezpieczono schronienie, 33 osobom zapewniono posiłki,
2 osoby otrzymały lokal socjalny, 9 osób wynajęło mieszkanie, 5 osób uzyskało
miejsce w domu pomocy społecznej, 2 osoby oczekują na miejsce, 10 osobom
zapewniono pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, 28 osób podjęło
leczenie uzależnień w formie terapii stacjonarnej i terapii w formie dziennej
oraz terapii w formie indywidualnej, 13 osób uzyskało pomoc w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego, 6 osób uczestniczyło w zajęciach organizowanych
w Klubie Integracji Społecznej i 2 osoby zostały skierowane do udziału
w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Koninie. Dodatkowo
przeprowadzano interwencje w miejscach przebywania osób bezdomnych
i upowszechniano materiały informacyjne, dotyczące placówek udzielających
pomocy osobom bezdomnym.
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13. „Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami
uzależnień realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2025 r.” –
celem było odbudowanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania rodziny,
poprzez zwiększenie kompetencji interpersonalnych i zawodowych osób
bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień. W programie
uczestniczyły 23 osoby, w tym 12 osób uzależnionych i 6 osób bezdomnych.
14. „Program asystent rodziny na rok 2021” – wsparcie asystentów rodziny
w systemie wspierania rodziny. Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów,
która w znaczący sposób aktywnie wspierała rodziny z dziećmi w tak trudnym
czasie epidemii choroby COVID19. Wykonywanie zadań w czasie pandemii
stanowiło dla tej grupy pracowników wyzwanie, które wiązało się ze zmianą
dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji
wymagającej

społecznego

dystansu.

W ramach

ogłoszonego

przez

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na
realizację Programu otrzymano dotację w wysokości 10 000 zł na dodatki dla
5 asystentów rodziny.
15. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Konina na lata
2021-2023, którego celem był rozwój nowych i wsparcie istniejących form
pieczy zastępczej oraz zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki
rodzicielskiej. Organizowanie pomocy dla osób usamodzielnianych, jak również
organizowanie wsparcia dla osób prowadzących różne formy pieczy zastępczej.
Wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objętych było 95 rodzin,
w tym 148 dzieci.
16. Program „Wspieraj seniora” współfinansowany ze środków Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora.
Jego celem było wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia
na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na
pozostanie w domu. Wsparcie polegało w szczególności na dostarczaniu
zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem obejmującym
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny
osobistej. Z programu skorzystało 23 seniorów.
17. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu
znacznym i umiarkowanym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności
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w wieku do 16 roku życia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowania

w

niepełnosprawności

życiu
oraz

społecznym,

stymulowanie

ograniczenie

osoby

skutków

niepełnosprawnej

do

podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego
życia. Wsparciem 30 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej objęte
zostały 44 osoby, w tym 36 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 2 dzieci do 16 roku
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu miasta Konina.
18. Program Osłonowy “Wspieranie jednostek samaorządu terytorialnego
w tworzeniu system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

pod tytułem

“Niebieskie drzwi – Tu znajdziesz pomoc”, którego celem było dostosowanie
istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub
dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania były realizowane poprzez
podniesienie jakości usług świadczonych w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej. Zadanie polegało na dostosowaniu bazy lokalowej
i wsparcia osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, związanego
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami nie
odbyło się tradycyjne Spotkanie Wielkanocne i Wigilijne dla mieszkańców miasta.
Zorganizowano catering ze świątecznymi potrawami, który dostarczony został dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Konina. Przygotowanych zostało 470
dań wielkanocnych i 476 dań wigilijnych.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie od marca
do grudnia 2021 roku dostarczali także do najbardziej potrzebujących
mieszkańców Konina, osób starszych, samotnym, objętych kwarantanną oraz do
rodzin zastępczych, a także Rodzinnego Domu Dziecka paczki z podstawowymi
artykułami żywnościowymi, w tym produkty takie jak jogurty, czy napoje
otrzymywane

z

Konińskiego

Banku

Żywności

i

Chrześcijańskiej

Służby

Charytatywnej.
Uchwałą nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęta została
Strategia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019-2025.
Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, która
obejmuje takie rodzaje wsparcia, które mają zapobiegać umieszczaniu osób
w instytucjonalnych formach wsparcia, a w przypadku dzieci zapobiegać
rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu go w pieczy zastępczej. Głównym
założeniem strategii jest wzmocnienie rodziny w prawidłowym wypełnianiu swojej
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funkcji oraz wskazanie metod i kierunków działania, które przyczynią się do
minimalizowania różnic w starcie w dorosłość dzieci, także tych, które dorastały
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
W założenia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie wpisuje się
autorski program „Czekając na miłość rodzicielską”. Program zatwierdzony przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku, na okres 5 lat, obejmował
cykl szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. W roku 2021 przeprowadzono
szkolenie na niezawodową rodzinę zastępczą dla 5 rodzin (8 osób). W grudniu
2021 r. kolejna rodzina (1 osoba) złożyła wniosek o przeszkolenie na niezawodową
rodzinę zastępczą. Rozpoczęcie szkolenia zaplanowano na marzec 2022 r. Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej
realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Wsparciem 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty
pracy socjalnej objętych było 95 rodzin zastępczych i 148 dzieci oraz 1 rodzinny
dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci. W Koninie funkcjonowały 72 rodziny
spokrewnione, w których umieszczonych było 97 dzieci, 19 rodzin niezawodowych
– 24 dzieci, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 14
dzieci, 2 rodziny zawodowe – 13 dzieci.
Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo przebywały także w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych typu:
− Interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze w Koninie), przebywało 29 dzieci,
w tym z terenu Miasta Konina 28 i spoza Konina - 1dziecko.
− Socjalizacyjnego (Krzyż Wielkopolski, Kołaczkowo i Krasnystaw) przebywało
3 dzieci z terenu Konina.
− Rodzinnego, przebywało 11 dzieci, w tym 7 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka
prowadzonym

przez

Stowarzyszenie

„PROM”

w

Koninie,

1

dziecko

w Rodzinnym Domu Dziecka w Janczewie oraz 3 dzieci w Rodzinnym Dom
Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach.
Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie „PROM” zakończył
swoją działalność 31 grudnia 2021 roku. Prowadzący placówkę współpracowali
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie przez ponad 20 lat.
Opiekunowie z dużą troską i zaangażowaniem zajmowali się wychowywaniem
dzieci

ze

szczególnymi

potrzebami

emocjonalnymi,

zwłaszcza

z

rodzin

z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie. Ściśle współpracowali
z rodzinami biologicznymi w zakresie powrotu dzieci do domu rodzinnego.
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Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie
„PROM”, na zakończenie współpracy z miastem, wzięła udział w kampanii
społecznej „Pokochaj mnie”, promującej rodzinne formy pieczy zastępczej.
Kampania społeczna miała przybliżyć mieszkańcom Konina procedury tworzenia
rodzin zastępczych, a poprzez rozmowy ze specjalistami i rodzinami zastępczymi
zachęcić do rozważenia podjęcia decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej.
Ponadto w ramach promocji rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
zorganizował konkurs plastyczny – „Moja rodzina zastępcza”. Jego uczestnikami
były dzieci w grupach wiekowych: do 6 lat, 7-14 lat oraz 15-18 lat przebywające
w pieczy zastępczej na terenie miasta Konina. Rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród odbyło się 31 maja w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Na każde umieszczone w pieczy zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku
życia przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania wypłacane na
148 dzieci oraz świadczenie wychowawcze lub dodatek do zryczałtowanej kwoty
w wysokości maksymalnie 500 zł dla 157 dzieci (wysokość uzależniona od okresu
pobytu dziecka w pieczy zastępczej).
W ramach systemu pomocy społecznej na terenie miasta funkcjonuje Pogotowie
Opiekuńcze, które jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego,
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat. Do 31 grudnia 2021 roku
pogotowie dysponowało 20 miejscami. Do placówki przyjmowane były głównie
dzieci i młodzież z terenu miasta Konina. W przypadku, gdy placówka dysponowała
wolnymi miejscami, przyjmowane były również dzieci i młodzież z terenu innych
powiatów. Ze względu na interwencyjny charakter pogotowie zapewniało opiekę
w każdej kryzysowej sytuacji, w tym również uciekinierom z domów rodzinnych
i innych placówek opiekuńczych, do czasu odebrania ich przez opiekunów.
Osoby przewlekle somatycznie chore kierowane były do Domu Pomocy Społecznej
w Koninie. Placówka dysponuje 115 miejscami i zapewnia całodobową opiekę oraz
zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych,
społecznych, religijnych. Koszt utrzymania jednej osoby w 2021 roku wynosił
4.680,00 zł miesięcznie.
Na koniec 2021 r. w placówce przebywało 99 osób, w tym 88 osób na tzw. „nowych
zasadach”, z tego 59 osób z terenu miasta Konina. W domach pomocy społecznej
poza Koninem na „nowych zasadach” przebywało 70 mieszkańców miasta. Nowe
zasady oznaczają opłatę za pobyt z dochodu pensjonariusza, rodziny i budżetu
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gminy. Każdego roku wzrasta liczba osób przebywających w domach pomocy
społecznej na tych zasadach, stąd też nieustannie wzrastają potrzeby finansowe
na to zadanie ze środków własnych gminy.
Na terenie Konina funkcjonują placówki o charakterze dziennym, takie jak:
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych oferuje środowiskową
pomoc i opiekę 30 osobom, które na skutek choroby, niepełnosprawności,
podeszłego wieku i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie funkcjonować.
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera oferuje
środowiskową pomoc i opiekę 20 osobom z chorobą Alzheimera, które nie
mogą samodzielnie funkcjonować w domu i środowisku.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A posiada 20 miejsc. Jest ośrodkiem
wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka zapewnia
podopiecznym
i

rozwijanie

uczestnictwo
umiejętności

w

życiu

niezbędnych

społecznym,

podtrzymywanie

do

jak

możliwie

najbardziej

samodzielnego życia. Pomoc świadczona jest wielokierunkowo i oparta jest na
wykorzystaniu potencjału każdego z uczestników, niezależnie od stopnia
niepełnosprawności.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” typu B prowadzony jest przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Koninie, posiada 21 miejsc. Środowiskowy dom ukierunkowany jest na
pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Konina.
Na terenie miasta Konina działają 4 warsztaty terapii zajęciowej: przy
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci dla 16 uczestników, przy Fundacji „Mielnica” – 55
uczestników, przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Koninie – 29 uczestników, przy Stowarzyszeniu na Rzecz
Pomocy Osobom Chorym Psychicznie – 27 uczestników. Rehabilitacja społeczna
prowadzona w warsztatach przywraca osobom z niepełnosprawnościami
zdolność do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym. W warsztatach z rehabilitacji skorzystało 127 uczestników. Roczny
koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej określany przez
PFRON według algorytmu wynosił 21.696,00 zł.
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Koordynator do spraw dostępności
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymaga
przygotowania i koordynacji wdrożenia planu działania na rzecz poprawy
zapewniania dostępności. Taki plan powstał w 2021 roku. Zostały w nim ujęte trzy
obszary dostępności: architektoniczny, cyfrowy oraz informacyjno-komunikacyjny.
Plan został przygotowany przez koordynatora do spraw dostępności. Swoim
zakresem obejmuje żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
jednostki organizacyjne miasta Konina oraz spółki miejskie.

Całość została

opublikowana w zarządzeniu nr 52 Prezydenta Miasta Konina z 15 marca 2021
roku.
W związku z wprowadzeniem planu, koordynator do spraw dostępności na
przestrzeni całego 2021 roku wizytował wszystkie jednostki organizacyjne miasta
Konina. Takie wizyty zostały przeprowadzone także w części obiektów Urzędu
Miejskiego. W ten sposób koordynator ocenił stan dostępności poszczególnych
jednostek. Wskazał także rozwiązania, które dotyczyły obszarów dostępności
wymienione w ustawie.
Ponadto dla kilkunastu przedszkoli i szkół koordynator przeprowadził szkolenia
z dostępności cyfrowej. Tematyka szkoleń dotyczyła między innymi: korzystania
z narzędzi ułatwiających dostępność, tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
w różnych formatach, dostępności tabel, wykresów, ilustracji, umieszczania
tekstów alternatywnych, a także dostępności treści umieszczanych w portalach
społecznościowych.
W 2021 roku koordynator do spraw dostępności decyzją Prezydenta Miasta
Konina został wyznaczony do koordynowania projektem „Aplikacja – dostępna
przestrzeń miejska”. Jest to projekt finansowany ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu
państwa. Aplikacja ma pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami w poruszaniu
się w przestrzeni miejskiej Konina. Ma zawierać informacje na temat dostępności
budynków użyteczności publicznej, przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną,
przystanków autobusowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

112

Sprawy konsumentów
Sprawami konsumentów w Koninie zajmuje się Miejski Rzecznik Konsumentów,
który udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych z zakresu prawa
konsumenckiego.
Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, która m.in.
określa rolę samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumentów oraz
funkcje i zadania powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
Rzecznik Konsumentów udzielając pomocy korzysta z przepisów prawa,
w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, o kredycie
konsumenckim, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
Prawa bankowego oraz Prawa energetycznego i Prawa telekomunikacyjnego.
W 2021 roku konsumenci przedstawiali swoje sprawy zgłaszając się osobiście do
biura, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w formie
pisemnej. Rzecznik podejmuje polubowne działania na rzecz konsumenta, który
się do niego zwrócił wyłącznie na podstawie sporządzonego przez niego wniosku
o interwencję. Zgodnie z brzmieniem art. 22¹ Kodeksu cywilnego „Za konsumenta
uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
Realizując swoje podstawowe zadania rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą,
przedstawiał konsumentom prawne możliwości jej rozwiązania oraz udzielał
pomocy w sporządzaniu pism, w szczególności: zgłoszenie reklamacyjne,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość, wezwanie do wykonania umowy, wezwanie do zwrotu gotówki.
W 2021 roku w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów zarejestrowano 1030
spraw, których zakres był zróżnicowany, począwszy od reklamacji towarów do
reklamacji

usług.

reklamacyjnych

Do
należą

problematycznych
sprawy

i

dotyczące

powtarzających
urządzeń

się

zgłoszeń

elektronicznych,

w szczególności telefonów komórkowych, jak również obuwia i odzieży, które
często ulegają uszkodzeniu w trakcie użytkowania, w okresie odpowiedzialności
sprzedawcy lub gwaranta.
W sytuacji, gdy korespondencja konsumenta prowadzona ze sprzedawcą nie
przynosiła rezultatu, rzecznik podejmował interwencje korzystając z uprawnienia
wynikającego z art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku
z powyższym w 87 sprawach rzecznik skierował pisemne wystąpienia do
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przedsiębiorców, wnosząc o polubowne zakończenie sprawy oraz udzielenie
wyjaśnień czy informacji niezbędnych do jej wyjaśnienia. Jeśli zaistniała taka
potrzeba rzecznik przygotowywał konsumentom pisma procesowe.
Pozytywnie postrzegane są zmiany prawa, w szczególności nowelizacja ustawy
Prawo energetyczne, która weszła w życie w dniu 3 lipca 2021r. Ustawodawca
w art. 5 ust. 4c zastrzegł, że umowa sprzedaży paliw gazowych lub energii
elektrycznej lub umowa kompleksowa dotycząca dostarczania tych paliw lub
energii nie może być zawarta z odbiorcą paliw gazowych lub energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.). Nie
można jednak zapominać, że w dalszym ciągu istnieje możliwość zawierania umów
na odległość, np. telefonicznie, z czego przedsiębiorcy korzystają. Głównym
problemem przy tego typu umowach jest wprowadzanie w błąd przez
przedstawicieli ww. sektora polegający na przekazywaniu konsumentom
nieprawdziwych informacji odnośnie oferowanej usługi lub brak informacji na
temat dodatkowych opłat.
W ramach swojej działalności, rzecznik włączył się w ogólnopolską kampanię
społeczną prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Policz
i nie przelicz się” poprzez udostępnienie na stronie internetowej Miasta Konina
i w mediach społecznościowych informacji dotyczącej spotów przygotowanych dla
konsumentów przez tenże Urząd.
Nadto rzecznik systematycznie zamieszczał informacje na temat webinariów
przeznaczonych dla konsumentów organizowanych przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów jak i inne instytucje zajmujące się ochroną praw
konsumentów.
W ramach programu współpracy Energi Obrotu (EOB) z Miejskimi i Powiatowymi
Rzecznikami

Konsumentów,

w

czerwcu

2021

roku

rzecznik

wspólnie

z Rzecznikiem Energi Obrotu zorganizował dyżur dla mieszkańców Konina,
w trakcie którego to spotkania wyjaśniano zagadnienia związane ze sprzedażą
energii elektrycznej.
Udzielając natomiast porad telefonicznie, e-mailowo i osobiście, rzecznik na
bieżąco edukował konsumentów, informując o przysługujących im uprawnieniach
i podając podstawy prawne obowiązujące w tym zakresie.
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Samorząd a organizacje pozarządowe
Współpraca miasta Konina z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku stanowiła
ważny aspekt kooperacji międzysektorowej. Jej główny celem było budowanie
partnerstwa między miastem a organizacjami pozarządowymi poprzez rozwój
zakresu
i
form
współpracy
dla
lepszego
zaspokajania
potrzeb
i podnoszenia poziomu życia mieszkańców. Współpraca obejmowała swym
zasięgiem sfery działalności pożytku publicznego, które mieszczą się
w kompetencjach gminy i miała zarówno charakter finansowy jak i pozafinansowy.
Według rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który
w imieniu Prezydenta Miasta Konina sprawuje nadzór nad
pozarządowymi

organizacjami

w Koninie zarejestrowanych było 282 podmiotów (stan na

31.12.2021 r.) w tym:
− 170 stowarzyszeń KRS,
− 63 fundacji,
− 16 stowarzyszeń zwykłych,
− 21 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
− 12 uczniowskich klubów sportowych.
Rada Miasta Konina uchwałą nr 441 z dnia 25 listopada 2020 r. przyjęła Program
Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok, zwany dalej Programem, jako dokument regulujący
współpracę między miastem a organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z Programem na realizację zadań publicznych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku zaplanowano środki finansowe
w wysokości do 8.845.505,00 zł. Kwota faktycznie przekazanych dotacji wyniosła
8.695.968,41 zł, z czego nastąpił zwrot z tytułu niewykorzystania dotacji
w wysokości 148.773,74 zł.
W minionym roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione
realizowały zadania w 12 obszarach pożytku publicznego. Jak co roku najwyższe
kwoty przeznaczone były na zadania z zakresu wspierania sportu oraz pomocy
społecznej. Szczegółowe dane zawarto w tabeli.
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Lp.

1.

Nazwa obszaru pożytku publicznego

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

Przekazana

Wykorzystana

kwota dotacji

kwota dotacji

w 2021 r. w zł

w 2021 r. w zł

2.851.526,61

2.723.366,15

666.608,00

666.608,00

1.221.145,00

1.203.566,78

19.631,00

19.596,51

189.998,80

188.809,48

2.870.000,00

2.870.000,00

609.000,00

607.807,38

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

5.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

6.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

7.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

8.

Turystyka i krajoznawstwo

68.400,00

68.400,00

9.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

56.599,00

55.980,37

126.060,00

126.060,00

10.700,00

10.700,00

Promocja i organizacja wolontariatu

6.300,00

6.300,00

RAZEM

8.695.968,41

8 547.194,67

10.

11.
12.

Udzielanie nieopłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W 2021 roku w ramach realizacji założeń Programu w zakresie współpracy
finansowej:
− ogłoszono 19 otwartych konkurów ofert (w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i uchwałę nr 771 Rady Miasta Konina
z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez miasto Konin) w odpowiedzi na które wpłynęło 68 ofert
realizacji zadań publicznych, umowy zawarto na 64 zadania jednoroczne oraz
kontynuowano realizację 5 zadań wieloletnich na które zawarto umowy
w latach poprzednich. Łączna kwota przekazana organizacjom w trybie
konkursowym

wyniosła 7.922.730,41zł, z czego nastąpił zwrot dotacji

w wysokości 148.120,62 zł,
− w ramach trybu pozakonkursowego, tzw. małych grantów, wpłynęły 62 oferty
realizacji zadań publicznych, umowy zawarto na 43 zadania, na łączną kwotę
317.420,00 z czego nastąpił zwrot dotacji w wysokości 653,12 zł,
− zawarto także 1 umowę na realizację zadania w trybie pozakonkursowym
wynikającym z uchwały nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 roku
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w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
miasto Konin na kwotę 7.000,00 zł,
− organizacje pozarządowe wniosły w realizację zadań publicznych wkład własny
finansowy w wysokości 1.360.281,66 zł oraz wkład osobowy o wartości
190.787,20 zł.
Oprócz dotacji, obsługiwanych w ramach otwartych konkursów ofert i trybów
pozakonkursowych z budżetu miasta Konina, zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
przekazano

dotacje

celowe

czterem

organizacjom

pozarządowym

na

dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na
terenie Miasta. Łącznie kwota dofinasowania wyniosła 448.818,00 zł i stanowiła
14% całkowitej kwoty przeznaczonej na prowadzenia warsztatów.

W 86%

finansowanie podmiotom zapewnił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W placówkach przebywało łącznie 127 uczestników, z czego
12, to uczestnicy będący mieszkańcami powiatu konińskiego, gdzie powiat
partycypował

w

dofinansowaniu

pobytu

uczestników,

będących

jego

mieszkańcami.
Z budżetu miasta w 2021 roku opłacono również składki członkowskie w:
− Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 7.320,00 zł,
− Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w wysokości 11.028,30 zł,
− Klasterze Turystycznym „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” w wysokości
2.823,00 zł.
W

2021

roku

w

ramach

współpracy

pozafinansowej

z

organizacjami

pozarządowymi:
− działała m.in. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Seniorów
Miasta

Konina,

Powiatowa

Niepełnosprawnych,

Miejska

Społeczna
Komisja

Rada

Wyborcza

do

Spraw

Konińskiego

Osób
Budżetu

Obywatelskiego na 2022 rok, Społeczna Komisja Mieszkaniowa, Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Konina jako zespoły doradcze
i

problemowe

w

skład,

których

weszli

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych,
− Prezydent Miasta Konina objął honorowym patronatem 11 wydarzeń, których
inicjatorami były organizacje pozarządowe,
− popularyzowano

działalność

organizacji

pozarządowych

na

stronie

internetowej oraz profilach społecznościowych miasta,
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− kontynuowano akcję promocyjną zachęcającą do przekazywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym –
,,Bądźmy lokalni zostawmy 1% w Koninie”, wspartych zostało 24 organizacji
pozarządowych, posiadających status organizacji pożytku publicznego na
łączną kwotę 585.057,04 zł,
− zawarto umowy partnerskie miedzy miastem a organizacjami pozarządowymi
służącą edukacji ekologicznej oraz włączeniu mieszkańców do działań
o charakterze proekologicznym w ramach projektu ,,Zielone korytarze miejskie
- klimatyczne przebudzenie w Koninie”,
− prowadzono Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), gdzie udostępniano
przestrzeń i zaplecze techniczne dla działalności lokalnych organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych. W roku 2021 roku w COP odbyło się
ponad 550 wydarzeń m.in.: walne zebrania, spotkania, dyżury pomocowe dla
mieszkańców, szkolenia, wystawy, pokazy, konferencje prasowe i inne
spotkania z mediami oraz inne aktywności.
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Koniński Budżet Obywatelski
Koniński Budżet Obywatelski w 2021 roku to zarówno realizacja wniosków
wybranych w 2020 roku, jak i przygotowania do głosowania na wnioski w ramach
KBO 2022 roku.
Uchwałą Rady Miasta Konina nr 481 z dnia 27 stycznia 2021 roku przyjęto do
realizacji „Koniński Budżet Obywatelski”. Zrządzeniem Prezydenta Miasta Konina
Nr 25/2021 z dnia 08 lutego 2021roku powołano Zespół KoordynującoMonitorujący realizację „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2022.
Również zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 80/2021 z dnia 11 maja 2021
roku powołano Miejską Komisję Wyborczą „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”
na rok 2022, a zarządzeniem Nr 81 z dnia 11 maja 2021 roku prezydent określił
tryb i zasady działania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego” na rok 2022.
Od 1 do 31 marca 2021 roku przyjmowane były wnioski w ramach Konińskiego
Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. W tym czasie trwała również kampania
promocyjna KBO. Rezultatem kampanii promującej Koniński Budżet Obywatelski
było przyjęcie 81 wniosków złożonych przez mieszkańców Konina.
W okresie od marca do czerwca 2021 roku odbywały się spotkania Zespołu
Koordynująco-Monitorującego, którego zadaniem była wstępna weryfikacja
wniosków oraz rozdysponowanie ich do dalszej oceny formalno-prawnej,
dokonywanej przez poszczególne wydziały urzędu. Pula środków przeznaczona na
realizację w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2022 rok to
3.412.000,00 zł.
Głosujący do wyboru mieli 15 dużych projektów i 44 małych. Na terenie Konina
utworzono 4 Lokalne Punkty Wyborcze. Podczas głosowania, które odbywało się
od

6

do

19

września

2021

roku,

głosowało

łącznie

8190

osób,

w tym:
− w Lokalnych Punktach Wyborczych: 281,
− przez Internet: 7 909.
Do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na

2022 rok

złożono ogółem

81

wniosków, w tym 21 tzw. dużych oraz 60 tzw. małych. Z 81 wniosków, 22 wnioski
zostały zweryfikowane negatywnie lub wycofane, a 59 wniosków oceniono
pozytywnie.
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Wyniki głosowania - zadania małe:
Numer
Lp.
zadania

Tytuł zadania

Kwota

Ilość
oddanych
głosów
przez
Internet

Ilość
oddanych
Łącznie
głosów
osobiście

4

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY CENTRUM
SPORTOWO – REKREACYJNEGO

99 999,00 zł

1294

171

1465

2.

5

OŚWIETLENIE CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO

99 999,00 zł

1280

169

1449

3.

39

Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 4

99 999,00 zł

1156

5

1161

4.

21

E-SPORTOWE MISTRZOSTWA POLSKI

35 000,00 zł

988

150

1138

5.

40

KONIN LUBI KSIĄŻKI 7

99 999,00 zł

1056

8

1064

6.

6

CZYTAMY Z FILIAMI – NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK
OSIEDLOWYCH

99 999,99 zł

924

6

930

7.

17

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI NA TERENIE
KONINA

99 000,00 zł

858

22

880

8.

9

RATUJMY WRÓBLE. W CAŁEJ EUROPIE SPADA POPULACJA
WRÓBLI, PTAKÓW BARDZO POŻYTECZNYCH, O CZYM
PRZEKONALI SIĘ CHIŃCZYCY, GDY NA WNIOSEK MAO-TSETUNGA MASOWO JE WYTĘPILI. SZYBKO NASTAŁA
EKSPANSJA SZKODNIKÓW. PRZYCZYN SPADKU ILOŚCI
WRÓBLI JEST WIELE. MOŻNA TEMU ZARADZIĆ POPRZEZ
TWORZENIE ICH OSTOI: - NASADZENIE DUŻYCH GRUP,
UROZMAICONYCH GATUNKOWO KRZEWÓW I DRZEW O
99 999,00 zł
GĘSTYCH KORONACH, NAJLEPIEJ MAJĄCYCH DROBNE
OWOCE, ZWŁASZCZA W OTOCZENIU: - ŁĄCZKI Z
KRZACZASTYMI ROŚLINAMI OWOCUJĄCYMI ZIARNAMI. KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH BEZPIECZNE
GNIAZDOWANIE. - Z WYKORZYSTANIEM ZUŻYTYCH
EUROPALET, RUR, ITP. MOŻNA Z NICH UTWORZYĆ
KRAJOBRAZOWE AKCENTY ARTYSTYCZNE

829

20

849

9.

3

BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ NAD JEZIOREM ZATORZE

99 000,00 zł

822

18

840

10.

18

BEZPŁATNE CZIPOWANIE I KASTRACJA PSÓW DLA
MIESZKAŃCÓW MIASTA KONINA

99 000,00 zł

679

6

685

11.

20

RATUJĄCE ŻYCIE AUTOMATYCZNE DEFIBRYLATORY DLA
MIESZKAŃCÓW KONINA

99 800,00 zł

644

15

659

12.

1

KOMFORTOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA – NOWOCZESNE
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

99 000,00 zł

623

32

655

13.

43

POMÓŻ NAM POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO. OŚWIETLIJMY
99 999,00 zł
STARY KONIN - !!! BUDUJMY DALEJ OŚWIETLENIE ULIC

562

4

566

14.

11

„RODZINNA STREFA GIER” PRZY PRZEDSZKOLU NR 12
„KUBUŚ PUCHATEK” W KONINIE UL. KARD. ST.
WYSZYŃSKIEGO 42

99 000,00 zł

512

13

525

15.

13

CHOPINA NA SKRÓTY. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY
PASAŻU CHOPINA

80 000,00 zł

484

7

491

16.

16

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ
PODSTAWOWĄ NR 12 W KONINIE - MODERNIZACJA
ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA

99 999,99 zł

471

7

478

17.

8

BEZPIECZNE ZATORZE – EKOLOGICZNE
FOTOWOLTAICZNE OŚWIETLENIE TERENÓW
REKREACYJNYCH NAD JEZIORKIEM ZATORZE

99 000,00 zł

456

10

466

18.

38

DEFIBRYLATORY NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH

99 000,00 zł

448

11

459

19.

22

EDUKACYJNY OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY PRZY
SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. 99 800,00 zł
JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

425

17

442

20.

19

300 BUDEK LĘGOWYCH DLA PTAKÓW

420

14

434

1.

27 000,00 zł

120

Numer
Lp.
zadania

Tytuł zadania

Kwota

Ilość
oddanych
głosów
przez
Internet

Ilość
oddanych
Łącznie
głosów
osobiście

21.

36

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZESTRZENI NA
PARKINGU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 44

99 900,11 zł

415

0

415

22.

37

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 7 W KONINIE

99 900,00 zł

407

1

408

23.

41

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - IZBA PAMIĘCI SZKOŁY
PODOFICERSKIEJ PIECHOTY DLA MAŁOLETNICH NR 1 W
KONINIE”

98 000,00 zł

346

11

357

24.

23

NIE BOCZCIE SIĘ NA BOCCE - BOCCE TO GRA DLA
KAŻDEGO…

95 000,00 zł

350

6

356

25.

14

FITPARK NA V OSIEDLU – ODPOCZYNEK I ĆWICZENIA NA
ŚWIEŻYM POWIETRZU

99 000,00 zł

346

1

347

26.

15

AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z RADAROWYMI
WYŚWIETLACZAMI PRĘDKOŚCI NA ULICY JANA PAWŁA II

99 999,00 zł

338

4

342

27.

10

„RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM” – BUDOWA
INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI – ETAP II

99 999,99 zł

336

5

341

28.

26

CHORZEŃ. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH –
KONTYNUACJA

99 999,99 zł

315

9

324

29.

27

CHORZEŃ II. SKATEPARK DLA MŁODZIEŻY I DZIECIAKÓW Z
99 999,99 zł
OSIEDLA – ETAP I

315

7

322

30.

35

W DRODZE PO AKTYWNOŚĆ CZYLI PARKING DLA
ROWERÓW PRZY KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

40 000,00 zł

284

0

284

31.

29

OPTYMISTYCZNIE NA JEZIORZE PĄTNOWSKIM - ZAKUP 5
ŻAGLÓWEK DLA DZIECI KLASY OPTYMIST NA „PRZYSTAŃ
GOSŁAWICE"

73 000,00 zł

253

9

262

32.

30

KROKUSY NA WYSZYŃSKIEGO

99 000,00 zł

130

1

131

33.

2

OŚWIETLAMY PUMPTRACK

90 000,00 zł

119

2

121

34.

31

INTERAKTYWNY MDK

42 000,00 zł

116

3

119

35.

25

CHORZEŃ III. NOWA STACJA ROWERÓW MIEJSKICH

99 999,00 zł

108

1

109

36.

24

TU MOŻESZ! - MIEJSCE INNE NIŻ DOTYCHCZAS

99 999,00 zł

98

1

99

37.

32

MUZYCZNE PODRÓŻE Z MDK

30 000,00 zł

85

2

87

38.

12

„WYKREUJ SWÓJ START – UP”, PRZEDSIĘBIORCZY I
INNOWACYJNI MŁODZI MIESZKAŃCY KONINA

37 300,00 zł

85

1

86

39.

28

KONIŃSKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ

50 000,00 zł

81

1

82

40.

7

„ALTERNATYWA” – RELAKS W CHIŃSKIM STYLU DLA
MIESZKAŃCÓW OS. NIESŁUSZ

28 000,00 zł

73

3

76

41.

42

„DOBRE RELACJE W SZKOLE” – WARSZTATY DLA
UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

30 000,00 zł

62

2

64

42.

44

ROZPALMY ŚWIECE W KONINIE – ŚWIĘTO CHANUKI PO
RAZ TRZECI!

30 000,00 zł

50

0

50

43.

33

WIECZÓR AUTORSKI Z JOANNĄ KESZKA - PROMOCJA
KSIĄŻKI „POTĘGA ZABAWNEGO SEKSU”

6 000,00 zł

17

1

18

44.

34

WARSZTATY „POCZUJ ZAPACH ŚWIĄT”

5 000,00 zł

16

0

16
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Wyniki głosowania - zadania duże:
Numer
Lp.
zadania

Tytuł zadania

Kwota

Ilość
oddanych
głosów przez
Internet

Ilość
oddanych
głosów
osobiście

Łącznie

13

ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
1 000 000,00 zł
ZWIERZĄT W KONINIE PRZY UL. GAJOWEJ 7A - ETAP II

2949

83

3032

2.

7

„GŁOSUJ NA NOWE ŻYCIE HAŁD NA ZATORZU” –
TRASY DLA ROWERZYSTÓW (SINGLETRACK), TRASY
DLA BIEGACZY, TRASY DLA SPACEROWICZÓW. NOWE
MIEJSCE SPOTKAŃ. BUDOWA KILKU KILOMETRÓW
PROFESJONALNYCH TRAS JAKICH NIE MA W CAŁYM
REGIONIE. RUSZMY HAŁDY!!!

999 000,00 zł

2349

64

2413

3.

2

DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ ŚCIEŻKI
REKREACYJNEJ

550 000,00 zł

2268

50

2318

4.

1

PRZEBUDOWA PARKINGU KOLSKA – REFORMACKA W
KONINIE

500 000,00 zł

1338

27

1365

5.

5

PIŁSUDSKIEGO PRZYJAZNE DZIECIOM I MŁODZIEŻY

1 000 000,00 zł

1097

23

1120

6.

14

NAPIS - KONIN NICZYM NAPIS HOLLYWOOD.
OŚWIETLONY NAPIS „ILOVEKONIN” WIZYTÓWKĄ
MIASTA, A NA PEWNO ATRAKCJĄ

330 000,00 zł

798

26

824

7.

8

MODERNIZACJA PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 12 (Z TYŁU ORLIKA), STWORZENIE MIEJSCA
PRZYJAZNEGO DLA AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ ORAZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

999 999,00 zł

794

27

821

8.

9

RENOWACJA ORAZ ROZBUDOWA BOISKA
SZTUCZNEGO NA STADIONIE IM. M. PASKA PRZY UL.
DMOWSKIEGO W KONINIE

999 999,00 zł

754

20

774

9.

10

POMALUJMY SZKOŁY

100 000,00 zł

704

40

744

10.

15

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ
NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
W KONINIE, 62-510 KONIN, UL. BŁASZAKA 4 DLA
POTRZEB ŚRODOWISKA LOKALNEGO

999 000,00 zł

621

12

633

11.

3

DRON NA USŁUGACH MIESZKAŃCÓW KONINA W
WALCE ZE SMOGIEM

300 000,00 zł

526

19

545

12.

11

BOISKO PRZY KALISKIEJ

840 000,00 zł

499

17

516

13.

4

UZUPEŁNIĆ BRAKI W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I
PARKINGACH NA ZAKOŃCZENIU ULICY J.
PIŁSUDSKIEGO (MTBS, OS. IM. WŁ. SIKORSKIEGO I
OS. IM. J. BEMA)

500 000,00 zł

498

8

506

14.

6

OŚWIETLENIE ULICY PAWŁÓWEK (STARY KONIN) –
POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

400 000,00 zł

456

16

472

15.

12

MODERNIZACJA BOISKA OSIEDLOWEGO

500 000,00 zł

185

6

191

1.

Do realizacji w 2022 roku wybrano 11 zadań małych.
Lp.

Tytuł zadania

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY
1. CENTRUM SPORTOWO –
REKREACYJNEGO
2.

OŚWIETLENIE CENTRUM SPORTOWO –
REKREACYJNEGO

3. Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 4

Kwota

Ilość oddanych
głosów przez
Internet

Ilość oddanych
głosów osobiście

Łącznie

99 999,00 zł

1294

171

1465

99 999,00 zł

1280

169

1449

99 999,00 zł

1156

5

1161

122

Kwota

Ilość oddanych
głosów przez
Internet

Ilość oddanych
głosów osobiście

Łącznie

4. E-SPORTOWE MISTRZOSTWA POLSKI

35 000,00 zł

988

150

1138

5. KONIN LUBI KSIĄŻKI 7

99 999,00 zł

1056

8

1064

CZYTAMY Z FILIAMI – NOWE KSIĄŻKI
6.
DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH

99 999,99 zł

924

6

930

99 000,00 zł

858

22

880

99 999,00 zł

829

20

849

Lp.

7.

Tytuł zadania

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO
ŻYJĄCYMI NA TERENIE KONINA

RATUJMY WRÓBLE. W CAŁEJ EUROPIE
SPADA POPULACJA WRÓBLI, PTAKÓW
BARDZO POŻYTECZNYCH, O CZYM
PRZEKONALI SIĘ CHIŃCZYCY, GDY NA
WNIOSEK MAO-TSE-TUNGA MASOWO
JE WYTĘPILI. SZYBKO NASTAŁA
EKSPANSJA SZKODNIKÓW. PRZYCZYN
SPADKU ILOŚCI WRÓBLI JEST WIELE.
MOŻNA TEMU ZARADZIĆ POPRZEZ
TWORZENIE ICH OSTOI: - NASADZENIE
DUŻYCH GRUP, UROZMAICONYCH
8. GATUNKOWO KRZEWÓW I DRZEW O
GĘSTYCH KORONACH, NAJLEPIEJ
MAJĄCYCH DROBNE OWOCE,
ZWŁASZCZA W OTOCZENIU: - ŁĄCZKI Z
KRZACZASTYMI ROŚLINAMI
OWOCUJĄCYMI ZIARNAMI. KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH
BEZPIECZNE GNIAZDOWANIE. - Z
WYKORZYSTANIEM ZUŻYTYCH
EUROPALET, RUR, ITP. MOŻNA Z NICH
UTWORZYĆ KRAJOBRAZOWE AKCENTY
ARTYSTYCZNE
9.

BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ NAD
JEZIOREM ZATORZE

99 000,00 zł

822

18

840

BEZPŁATNE CZIPOWANIE I KASTRACJA
10. PSÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
KONINA

99 000,00 zł

679

6

685

RATUJĄCE ŻYCIE AUTOMATYCZNE
11. DEFIBRYLATORY DLA MIESZKAŃCÓW
KONINA

99 800,00 zł

644

15

659

Do realizacji w 2022 roku wybrano 3 zadania duże.

Lp.

1.

Tytuł zadania

Kwota

ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W
1 000 000,00 zł
KONINIE PRZY UL. GAJOWEJ 7A - ETAP II

Ilość
oddanych
głosów przez
Internet

Ilość
oddanych
głosów
osobiście

Łącznie

2949

83

3032

„GŁOSUJ NA NOWE ŻYCIE HAŁD NA ZATORZU” – TRASY DLA
ROWERZYSTÓW (SINGLETRACK), TRASY DLA BIEGACZY, TRASY
2. DLA SPACEROWICZÓW. NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ. BUDOWA
KILKU KILOMETRÓW PROFESJONALNYCH TRAS JAKICH NIE
MA W CAŁYM REGIONIE. RUSZMY HAŁDY!!!

999 000,00 zł

2349

64

2413

3. DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ

550 000,00 zł

2268

50

2318

123

Przez cały rok 2021 realizowane były również projekty wybrane w głosowaniu
w 2020 roku. Mieszkańcy wybrali do realizacji w 2021 roku 11 zadań małych
i 2 zadania duże. Były to następujące zadania:
1) małe
Lp.

Tytuł zadania

Kwota

1. E-SPORTOWE MISTRZOSTWA POLSKI

35 000,00 zł

2. NOWY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA "KUBUŚ PUCHATEK" NR 12 W KONINIE

99 000,00 zł

3.

"ASY GRAJĄ W KLASY" — RODZINNY PLAC ZABAW I GIER PODWÓRKOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU
NR 16 IM. JANA BRZECHWY W KONINIE UL . SZAROTKI 1

99 999,00 zł

4.

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNOŻYJĄCYMI ORAZ BEZPŁATNE CHIPOWANIE PSÓW DLA
MIESZKAŃCÓW MIASTA KONINA

99 000,00 zł

5. Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 3
6.

99 900,00 zł

SKUTER RATOWNICZY DLA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W
KONINIE

80 000,00 zł

7. KONIN LUBI KSIĄŻKI 6

99 999,00 zł

8. ŁĄKI KWIETNE W CAŁYM MIEŚCIE

99 000,00 zł

9. STREFA CHILLOUTU - CZYTELNIE DLA KAŻDEGO

99 999,99 zł

10.

SAMOCHÓD DLA GRUPY INTERWENCYJNEJ WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W KONINIE Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

95 000,00 zł

11. PARKING PRZY PRZEDSZKOLU NR 4 "BIAŁY KONIK" - KONIN PRZYDZIAŁKI ULICA KRZYSZTAŁOWA

99 999,00 zł

2) duże
Lp.

Tytuł zadania

Kwota

1. CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
2.

999 990,00 zł

ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KONINIE PRZY UL.GAJOWEJ 7A ETAP 1

1 000 000,00 zł

Szczegółową realizację projektów w 2021 roku w podziale na wydatki bieżące
i wydatki majątkowe oraz wydatki gminne i wydatki powiatowe przestawiono
w kolejnej tabeli.
w tym:
Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Wydatki bieżące

1

2

754

754

75415

75415

4300

Szkolenie na stopień Operatora
skutera ratowniczego dla 4
ratowników WOPR w Koninie

4430

Zakup wodnego skutera
ratowniczego wraz z platformą
ratowniczą, przyczepką oraz
pokrowcem dla WOPR w Koninieubezpieczenie

Plan ogółem

część
gminna

w tym:
część
powiatowa

Wykonanie
ogółem

część
gminna

część
powiatowa

542 648,99

207 750,00

299 898,99

533 808,70

198 982,00

334 826,70

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

350,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00
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w tym:
Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

3

754

75415

4430

Zakup samochodu dla grupy
interwencyjnej WOPR w Koninie
z niezbędnym wyposażeniem
medycznym - ubezpieczenie
i rejestracja

4

801

80115

4300

5

900

90004

6

900

7

Plan ogółem

w tym:

część
gminna

część
powiatowa

Wykonanie
ogółem

część
gminna

część
powiatowa

4 400,00

4 400,00

0,00

2 832,00

2 832,00

0,00

E-sportowe mistrzostwa Polski

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

4300

Łąki kwietne w całym mieście

99 000,00

99 000,00

0,00

91 800,00

91 800,00

0,00

90013

2360

Opieka nad kotami wolnożyjącymi
oraz bezpłatne chipowanie psów dla
mieszkańców miasta Konina

99 000,00

99 000,00

0,00

99 000,00

99 000,00

0,00

921

92116

2800

Z książką po drodze 3

99 900,00

0,00

99 900,00

99 827,71

0,00

99 827,71

8

921

92116

2800

Konin lubi książki 6

99 999,00

0,00

99 999,00

99 999,00

0,00

99 999,00

8

921

92116

2800

Strefa chilloutu - czytelnie dla
każdego

99 999,99

0,00

99 999,99

99 999,99

0,00

99 999,99

3 627 447,40

1 534 148,00

2 093 299,40

3 136 702,01

1 049 473,16

2 087 228,85

Wydatki majątkowe

10

600

60015

6050

Droga Pieszo-Rowerowa łącząca
ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale
Ślesińskim z ul. Staromorzysławską*

1 093 309,40

0,00

1 093 309,40

1 092 358,03

0,00

1 092 358,03

11

600

60016

6050

Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały
Konik" - Konin Przydziałki ulica
Kryształowa

99 999,00

99 999,00

0,00

51 575,38

51 575,38

0,00

12

754

75415

6060

Skuter ratowniczy dla Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Koninie

75 250,00

75 250,00

0,00

75 201,50

75 201,50

0,00

13

754

75415

6060

Samochód dla grupy interwencyjnej
Wodnego Pogotowia Ratunkowego
w Koninie z niezbędnym
wyposażeniem medycznym

90 000,00

90 000,00

0,00

89 478,50

89 478,50

0,00

14

801

80104

6050

Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola
„Kubuś Puchatek” nr 12 w Koninie

98 900,00

98 900,00

0,00

98 898,97

98 898,97

0,00

99 999,00

99 999,00

0,00

99 992,81

99 992,81

0,00

15

801

80104

6050

„Asy grają w klasy” rodzinny plac
zabaw i gier podwórkowych przy
Przedszkolu nr 16 im. Jana
Brzechwy w Koninie
ul. Szarotki 1

16

801

80115

6050

Centrum Sportowo-rekreacyjne dla
mieszkańców Konina (ZS im.
M.Kopernika)

999 990,00

0,00

999 990,00

994 870,82

0,00

994 870,82

190 000,00

190 000,00

0,00

190 000,00

190 000,00

0,00

880 000,00

880 000,00

0,00

444 326,00

444 326,00

0,00

4 135 096,39

1 741 898,00

2 393 198,39

3 670 510,71

1 248 455,16

2 422 055,55

17

851

85195

6050

Budowa ogrodu zimowego wraz
z hortiflorą dla pacjentów
hospicjum im. św. Jana Pawła II
w Koninie*

18

900

90013

6050

Rozbudowa schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Koninie
przy ul. Gajowej 7A - etap 1

Ogółem wydatki na zadania KBO

* realizacja zadania w trybie dwuletnim
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Pandemia wirusa SARS-CoV-2
Rok 2021 to kolejny rok funkcjonowania samorządu w czasie pandemii wirusa
SARS-CoV-2.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu,
wprowadzono tryb pracy zdalnej i/lub zmianowej w Urzędzie Miejskim w Koninie,
który w pandemii pracował nieprzerwanie przez cały rok.
W 2021 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19 w wysokości 1.958.218,95 zł, w tym na:
− zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób
niepełnosprawnych, organizację punktów informacji telefonicznej oraz
działania promocyjne w zakresie szczepień (zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej) – 32.298,55 zł,
− organizację Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 (zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej) – 15.000,00 zł,
− dodatek mieszkaniowy – 2.279,53 zł,
− Program „Wspieraj seniora” – 121.810,66 zł,
− Program „Laboratoria przyszłości” – 1.708.500,00 zł,
− wsparcie domów pomocy społecznej – 78.330,21 zł.
Konin otrzymał również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych

związanych

z

przeciwdziałaniem

COVID-19

w

wysokości

14.607.988,35 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) oraz
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 36.819,32 zł realizację przez DPS projektu pn.
„Zapewnienie

bezpieczeństwa

i

opieki

pacjentom

oraz

bezpieczeństwa

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
Miasto otrzymało też rekompensatę utraconych dochodów z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej przez jst
w kwocie 698.035,00 zł.
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