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INTERPELACJA WS. KOORDYNACJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I WSPÓŁPRACY 

SPÓŁEK KOMUNALNYCH MIASTA KONINA 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

z informacji na oficjalnej stronie miasta wynika, że w ubiegłym tygodniu,  

tj. 13 sierpnia br. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Koninie sp. z o.o. z inicjatywy Pana zastępcy ds. gospodarczych – Pawła Adamowa, 

odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych prowadzonych 

przez spółki miejskie (MZK, PWiK, MPEC) i Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Trzeba  

w tym miejscu zauważyć, że przedmiotowe spotkania i stała współpraca spółek 

komunalnych oraz jednostek organizacyjnych Konina polegająca na konsultacji swojej 

bieżącej działalności i przyszłych planów inwestycyjnych, jak również wymianie 

doświadczeń menadżerskich przyczynia się do polepszenia organizacyjnego 

funkcjonowania tych podmiotów. Szczególnie istotną, wręcz priorytetową sprawą  

z punktu widzenia włodarzy jest także niwelowanie możliwych utrudnień związanych  

z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi w Koninie mającymi bezpośredni wpływ na 

codzienne życie mieszkańców. 

Praktyczną koncepcją odpowiedniej koordynacji działań inwestycyjnych w wielu 

miastach jest powołanie podmiotu, który prowadzi obsługę inwestorską w imieniu  

i na rzecz tego miasta, na zasadach inwestorstwa zastępczego. Przykładem jest  

Podstawa prawna: art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r., poz. 713) wz. z § 22  

i § 23 ust. 2 Statutu Miasta Konina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października  

2018 r. w sprawie STATUTU MIASTA KONINA (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 8799). 
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m. in. miasto Poznań, w którym funkcjonuje spółka – Poznańskie Inwestycje Miejskie  

sp. z o. o., której zadaniem jest zaspakajanie potrzeb ludności z zakresu: budowy, 

przebudowy, modernizacji lub remontu budynków, dróg, ulic, obiektów inżynierskich, 

placów, parkingów, obiektów sportowych, obiektów oświatowych i innych obiektów 

kubaturowych, należących do realizacji zadań własnych samorządu. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. Jakie dokładnie inwestycje – bieżące i planowane w przyszłości – były 

omawiane na spotkaniu? 

2. Jakie wnioski lub uzgodnienia wynikają z odbytego spotkania? 

3. Czy proces decyzyjny dotyczący inwestycji w przestrzeni miejskiej 

uwzględnia czynnik społeczny, tzn. informowanie mieszkańców  

o planowanych utrudnieniach i przewidywanym okresie ich trwania? 

4. Czy w konińskich spółkach i jednostkach organizacyjnych  są stanowiska 

dotyczące współpracy, wymiany informacji i koordynacji działań 

podejmowanych wspólnie przez te podmioty? 

5. Jak często odbywają się wspólne spotkania konsultacyjne/koordynujące 

wspólne działania inwestycyjne spółek i jednostek miejskich?  

6. Czy zasadnym byłoby powołanie w Koninie podmiotu odpowiedzialnego  

za inwestycje miejskie na wzór Poznańskich Inwestycji Miejskich? 

 

Proszę o przesłanie odpowiedzi na interpelację drogą elektroniczną. 

 

Z poważaniem, 

Bartosz Małaczek 


