
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

 

  

 

 

 

 PREZYDENT           
    MIASTA KONINA  

62-500 Konin, plac Wolności 1   

63 2401111 (tel.)  

63 2429920 (fax) 

sekretariat@konin.um.gov.pl  

www.konin.pl 

 
 

  

 

  

 

  

 

BP.0003.54.2020 Konin, 29.12.2020 r. 

 

Pan 

Bartosz Małaczek 

Radny Miasta Konina 

 

Szanowny Panie Radny 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego przekazuję szczegółową informację w zakresie 

pozyskanych przez Miasto Konin środków finansowych – krajowych i zagranicznych:  

 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 23 grudnia 2020 r. Miasto Konin łącznie z jednostkami 

organizacyjnymi miasta i spółkami miejskimi realizowało projekty na łączną wartość 

519.147.223,71 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 344.750.201,00 zł. 
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Natomiast od 21 listopada 2018r. do 23 grudnia 2020r. zostały podpisane umowy na łączną 

wartość 369.511.024,68 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 247.703.427,41 zł. 

 

 

 

źródło finansowania  kwota dofinansowania % 

krajowe 168 753 232,30 68,13% 

unijne 78 809 259,58 31,82% 

prywatne 3 960,00 0,00% 

norweskie 136 975,53 0,06% 

razem 247 703 427,41 100% 

 

 

Powyższe wykresy wskazują, że najwięcej środków zewnętrznych pochodziło ze środków 

krajowych. Wynika to wyłacznie z faktu, że lata 2018-2020 to końcowy okres perspektywy 

finansowej 2014-2020, gdzie ogłaszano już coraz mniej naborów. 

 

Kolejne dane dotyczą wyłącznie umów podpisanych po 21.11.2018r. i zawieraja informacje 

dotyczące podmiotów przydzielających dotacje, kwoty dotacji oraz cel, na jaki środki zostały 

otrzymane.  

źródło finansowania  kwota dofinansowania  % 

krajowe 176 506 231,93 51,20% 

unijne 168 100 993,54 48,76% 

prywatne 6 000,00 0,00% 

norweskie 136 975,53 0,04% 

razem 344 750 201,00 100% 
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Podmiot przyznający 

środki 

kwota 

dofinansowania  
% Cel na jaki środki zostały otrzymane  

Narodowy Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

   98 407 273,20 zł  39,73% 

modernizacja istniejącej instalacji odzysku,  

w tym recyklingu selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych  - kompostowni, 

modernizacja Stacji uzdatniania wody na 

potrzeby komunalne, długość 

modernizowanej sieci wodociągowej: 9,23 

km, spadek emisji gazów cieplarnianych, 

budowa ciepłowni geotermalnej itp.  

Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki w 

Poznaniu  

    46 479 292,30 zł  18,76% 

m.in. zapewnienie 18 osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie wsparcia 

społecznego w środowisku lokalnym 

pozwalającego na zaspokajanie ich 

podstawowych potrzeb życiowych, poprawę 

funkcjonowania społecznego, zapobiegania 

izolacji społecznej i umożliwiającego 

integrację ze środowiskiem, udzielenie 

pomocy prawnej 949 osobom, prace 

remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie 

porządku na grobach i cmentarzach 

wojennych, budowa połączenia ul. 

Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie 

w związku z modernizacją linii kolejowej E-

20, przebudowa ul. Leśnej w Koninie, 

przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Koninie,  

przebudowa obiektu mostowego w ciągu 

ulicy Bernardynka w Koninie, dożywianie 

dzieci, uczniów oraz osób i rodzin 

znajdujących się w sytuacji spełniającej 

przesłanki udzielenia pomocy społecznej w 

formie posiłku, świadczeń pieniężnych lub 

rzeczowych, rządowy program pomocy 

uczniom w formie dofinansowania zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych, 

dofinansowanie zapewnienia 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, rozwijanie szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
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Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

    37 330 993,13 zł  15,07% 

m.in. rozwój społeczno-gospodarczy 

subregionu konińskiego we współpracy z 

samorządami i przedsiębiorcami - 20 

przedsiębiorców skorzysta z udziału w 

projekcie, 20 obsłużonych inwestorów, 

budowa nowoczesnego systemu 

ostrzegania i alarmowania mieszkańców 

powiatu konińskiego oraz miasta Konina, 

zakup autobusów niskoemisyjnych (6 

autobusów elektrycznych i 6 autobusów 

hybrydowych) dla MZK w Koninie sp. z o.o., 

przebudowa ciągów pieszych na ciągi 

pieszo-rowerowe w Koninie, zakup i montaż 

9 wiat przystankowych wraz z oświetleniem 

i stojakami na rowery, zakup 3 sztuk 

ładowarek wolnostojących do ładowania 

autobusów, zakup i instalacja aplikacji do 

zarządzania flotą pojazdów oraz systemu 

informacyjnego tablic wraz z systemem 

dyspozytorskim, realizacja prac 

budowlanych mających na celu ochronę, 

zachowanie oraz zabezpieczenie 

zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie, 

podniesienie wiedzy i kompetencji 108 

uczniów uczestniczących w procesie 

kształcenia, w tym 11 uczniów z 

niepełnosprawnościami a także 

podniesienie kwalifikacji 7 nauczycieli, 

doposażenie 3 pracowni w szkole, zajęcia 

pozalekcyjne dla 453 uczniów, studia 

podyplomowe dla 8 nauczycieli, zakup 

pomocy dydaktycznych dla pracowni 

matematyczno-chemicznej, utworzenie 

nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla 50 

dzieci 3 i 4-letnich, utworzenie 18 nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego dla 

dzieci 3 i 4 letnich, również z 

niepełnosprawnościami w Koninie  

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  

    26 120 606,92 zł  10,55% 

budowa kanalizacji sanitarnej w oczyszczalni 

ścieków, wdrożenie działań w zakresie 

oszczędności energii i poprawy 

efektywności energetycznej, zmniejszenie 

ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do 

ziemi/wód  
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Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

   21 285 795,14 zł  8,59% 

dopłaty do czynszów, oddanie do 

użytkowania 2 budynków mieszkalno-

usługowych (32 lokale mieszkalne, 8 lokali 

użytkowych) oraz 3 budynków mieszkalnych 

(100 lokali mieszkalnych)  

Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i 

Technologii 

    10 139 971,00 zł  4,09% 

podniesienie atrakcyjności turystycznej 

regionu i ochrona obiektu zabytkowego - 

kamienica „Dom Zemełki” wraz z 

dziedzińcem oraz utworzenie w nim 

docelowo Inkubatora Aktywności 

Kulturalnej i rozwinięcie działalności 

kulturalnej i artystycznej na obszarze 

Starówki, budowa skrzyżowania typu 

"rondo" z wyspą centralną o promieniu 12 

m; na kierunku ul. Brunatna - osiedle 

Posada zaprojektowano ścieżkę rowerową 

oraz chodnik, przebudowa ul. 

Gimnastycznej obejmująca odcinek 

pomiędzy ul. Dmowskiego i Stodolnianą 

oraz odcinek dojazdowy, przebudowa 

stadionu - powstanie 3 boisk z niezbędną 

infrastrukturą 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji 
      3 289 163,25 zł  1,33% 

podniesie kompetencji 25 nauczycieli, 

poszerzenie oferty szkoły, poprawa jakości 

pracy placówki oświatowej, staże zawodowe 

dla 64 uczniów profilu gastronomicznego i 

hotelarskiego oraz 4 nauczycieli, kursy 

językowe i językowo-metodyczne dla 10 

nauczycieli, opracowanie innowacyjnego 

modelu nauczania w dziedzinie przyjaznej 

środowisku,  zagraniczne praktyki 

zawodowe dla 65 uczniów/absolwentów 

szkoły,  podnoszenie kwalifikacji i 

umiejętności językowych kadry 

pedagogicznej, wyjazd uczniów za granicę w 

celu wzmocnienia przekrojowych 

kompetencji kluczowych,  doskonalenie 

kompetencji językowych kadry szkolnej, 

poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z 

uczniem, w tym z uczniem 

niepełnosprawnym, realizowanie tematyki 

zróżnicowanego rozwoju - 3 wymiany 

międzynarodowe oraz 1 wizyta szkół 

partnerskich w Polsce, podniesienie 

kwalifikacji językowych i metodycznych 
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kadry, wdrożenie nowych , innowacyjnych  

modeli  zarządzania wczesną edukacją 

nastawioną na rozwój dziecka, podnoszenie 

świadomości na temat wielojęzyczności 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

nauczycieli, budowanie świadomości 

ekologicznej wśród dzieci   

Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

      1 261 173,80 zł  0,51% 

wyrównywanie różnic miedzy regionami w 

zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, poprzez likwidację 

barier architektonicznych w komunikowaniu 

się, transportowych oraz aktywizację 

zawodową zamieszkujących regiony słabo 

rozwinięte gospodarczo i społecznie, 

wsparcie osób niepełnosprawnych w 

utrzymaniu samodzielności i niezależności 

w życiu społecznym i zawodowym poprzez 

prowadzenie przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej zajęć klubowych jako 

zorganizowanej formy rehabilitacji, pomoc 

finansowa na dofinansowanie kosztów 

związanych z zapewnieniem opieki w 

warunkach domowych dla osób 

niepełnosprawnych, które na skutek 

wystąpienia sytuacji kryzysowych 

spowodowanych chorobami zakaźnymi 

utraciły możliwość korzystania z opieki 

świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, 

wybudowanie pochylni oraz remont 

schodów wejściowych celem usunięcia 

barier architektonicznych dla zapewnienia 

dostępności budynku Szkoły dla osób 

niepełnosprawnych  

Ministerstwo 

Infrastruktury  
      1 079 274,00 zł  0,44% 

przebudowa 0,760 km drogi, wykonano 

niezbędne roboty remontowe 

Regionalny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Poznaniu 

         899 586,00 zł  0,36% 

wsparcie instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz pieczy zastępczej 

prowadzonych przez JST w województwie 

wielkopolskim i innych podmiotów, którym 

JST zleciła realizację usług wspierających na 

terenie województwa wielkopolskiego w 

związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
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Kuratorium 

Oświaty w 

Poznaniu 

        323 412,04 zł  0,13% 
doposażenie i poprawa standardu 

funkcjonowania stołówki szkolnej  

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa  
        289 331,10 zł  0,12% 

15 wewnętrznych publicznych punktów 

dostępu do Internetu WiFi, zakup 118 

laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy 

nie posiadają sprzętu umożliwiającego im 

realizację zdalnych lekcji 

Fundacja Legalna 

Kultura  
        147 840,00 zł  0,06% 

przeszkolono 267 osób, zakupiono 116 

laptopów                                                

Stowarzyszenie 

EUROPA CINEMAS 
        147 614,47 zł  0,06% 

dofinansowanie do biletów na seanse 

filmowe dla dzieci i młodzieży oraz zakup 

sprzętów i materiałów do przeprowadzenia 

serii warsztatów dla dzieci, dofinansowanie 

biletów do kina w ramach akcji "Lato w 

kinie" oraz akcji "Dzieciaki w Centrum" , 

współfinansowanie zakupu wózków do 

transportu głośników organizacja cyklu 

warsztatów filmowych "Dzieciaki w 

Centrum" oraz akcji "Weekend z mamą w 

kinie"; zorganizowanie akcji "Europejskie 

kino"  

Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 
         115 920,00 zł  0,05% 

świadczenie usług doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla 1 296 osób 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

        114 251,85 zł  0,05% 

zakup i montaż zestawu nagłośnienia sali 

widowiskowej KDK, zakup 6992 książek 

drukowanych i 877 audiobooków 

Fundacja 

Aktywizacji 
           68 000,00 zł  0,03% 

105 przeszkolonych osób w zakresie 

zwiększenia kompetencji cyfrowych 

Komisja Europejska            64 206,00 zł  0,03% powstanie 10 zewnętrznych punktów WiFi 

Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 

Społecznej 

           59 290,00 zł  0,02% 

aktywizacja społeczna i zawodowa 12 osób z 

zaburzeniami psychicznymi korzystających z 

pomocy MOPR w Koninie 

Starostwo 

Powiatowe w 

Koninie 

           26 073,21 zł  0,01% 

rehabilitacja zawodowa i społeczna 9 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

prowadzonych na terenie Miasta Konin 

będących mieszkańcami powiatu 

konińskiego  

Fundację 

Pracowania Badań i 

Innowacji 

Społecznych 

"Stocznia" 

          20 000,00 zł  0,01% 

przeprowadzenie konsultacji społecznych 

przy opracowaniu SUiKZP miasta Konina w 

zakresie terenów zielonych w mieście (w 

ramach konsultacji przeprowadzono 

warsztaty planistyczne, internetową 
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geoankietę oraz badania ankietowe w 

formie tradycyjnej) 

Fundacja PZU            13 000,00 zł  0,01% 
doposażenie biblioteki szkolnej oraz zakup 

monitora interaktywnego 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 
           11 800,00 zł  0,00% 

dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne 

dla SP nr 4 

Rada Rynku Pracy/ 

Urząd Pracy 
             5 600,00 zł  0,00% przeszkolenie 10 nauczycieli 

Organizacja 

międzynarodowa - 

Polsko-Niemiecka 

Współpraca 

Młodzieży 

            3 960,00 zł  0,00% 

wymiana młodzieży z miastem Herne 

(uczestnictwo 19 osób - uczniowie z 

opiekunami) 

razem  247 703 427,41 zł  100%   

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta 


