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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.
W raporcie znajdą Państwo zadania realizowane przez Konin jako miasto na prawach
powiatu. Będą to zatem zadania zarówno gminne, jak i powiatowe. Znajdują się w nim
zadania, które miasto realizuje jako zadania własne, np. edukacja, pomoc społeczna, transport
i drogi publiczne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, np. nieodpłatna pomoc
prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, wypłata świadczenia 500+, zadania
powierzone, np. transport, oświata (przedszkola) czy takie, które miasto realizuje, ponieważ
władze Konina uznały je za ważne dla społeczności lokalnej, np. impreza „Doskonale
dojrzali” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Raport, moim zdaniem, powinien być przewodnikiem po działaniach konińskiego samorządu.
I taki dokument Państwu przedstawiam i jednocześnie zachęcam do zapoznawania się
z działalnością samorządu Konina poprzez obserwowanie pracy prezydenta miasta, rady
miasta oraz urzędu miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski
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Konin i jego mieszkańcy
Konin to miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie wielkopolskim,
położone w Dolinie Konińskiej nad Wartą. Konin uzyskał lokację miejską przed 1283 rokiem.
W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 roku Konin przestał być miastem
wojewódzkim, którym był od 1975 roku, a stał się miastem na prawach powiatu i siedzibą
powiatu konińskiego w województwie wielkopolskim.
Konin tradycyjnie dzielimy na część lewobrzeżną, tzw. stary Konin i część prawobrzeżną,
tzw. nowy Konin. W mieście nie ma dzielnic czy osiedli w sensie administracyjnym jako
jednostek pomocniczych. Są natomiast osiedla w znaczeniu zespołu mieszkaniowego
stanowiącego integralną część miasta. Oficjalnie miasto Konin podzielone jest na 19 obrębów
geodezyjnych, w granicach których znajdziemy wspomniane zespoły mieszkaniowe: Wilków,
Pawłówek (z osiedlem Armii Krajowej i osiedlem Józefa Bema), Przydziałki (z osiedlami:
Romana Dmowskiego, Władysława Sikorskiego, Jana Zemełki czy Przydziałkami), Starówkę,
Osadę, Nowy Dwór, Chorzeń, Czarków (osiedla: I, II, III i IV im. Legionów oraz Zatorze),
Glinkę (osiedle Glinka, osiedle V, Kurów), Morzysław, Grójec, Laskówiec, Niesłusz,
Międzylesie, Maliniec, Gosławice, Mieczysławów (osiedla: Beniów i Janów), Pątnów i Łężyn
z osiedlem Cukrownia Gosławice.
Miasto Konin jest członkiem organizacji działających na rzecz polskich samorządów,
a konkretnie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Konińskiej Izby
Gospodarczej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej
„MARINA” i Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
W 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).
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Współpraca z miastami partnerskimi Konina to przede wszystkim organizacja Festiwalu
Kultur Miast Partnerskich. Każdego roku zespoły folklorystyczne odwiedzają nasze miasto,
aby podzielić się z koninianami kulturą państwa, z którego pochodzą. W 2019 roku
w festiwalu udział wzięło 9 zespołów i kilku rzemieślników z 10 miast partnerskich. Konin
gościł łącznie 250 osób – członków zespołów i rzemieślników. Goście z zagranicy
odwiedzają nas również przy okazji Dni Konina; w 2019 roku 36 osób z miast partnerskich
uczestniczyło w dniach naszego miasta.
Warto również pamiętać, że Konin w 2002 roku został wyróżniony Honorową Flagą Rady
Europy – najwyższym odznaczeniem przyznawanym samorządom za propagowanie idei
jedności europejskiej, a w roku 2010 Rada Europy wyróżniła miasto Honorową Plakietą za
działania proeuropejskie.
Rok 2019 w demografii Konina to spadek liczby mieszkańców o 1029 osób. W ostatnim dniu
2019 roku zameldowane na pobyt stały w Koninie były 70053 osoby, a 31 grudnia 2018 roku
71082 osoby.
Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące pobytu stałego koninian na dzień 31 grudnia
2019 roku z podziałem na wiek i płeć.
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Według danych Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 1817 urodzeń, w tym 115, które
miały miejsce za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i w Stanach
Zjednoczonych. W 2019 roku na świat przyszło 925 chłopców i 892 dziewczynki. Imiona
najczęściej nadawane dzieciom w 2019 roku to: Antoni, Franciszek, Jan Hanna, Maja i Julia.
W Koninie zarejestrowano 1500 zgonów; 22 z nich miało miejsce za granicą.
USC w Koninie zarejestrował 330 małżeństw, w tym 50, które odbyły się za granicą. Urząd
wydał też 84 decyzje o zmianie imion i nazwisk, 46 zaświadczeń o stanie cywilnym
i 20 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
W 2019 roku najstarszy mieszkaniec Konina miał 103 lata; było również czworo stulatków,
jedna osoba w wieku 101 lat oraz dwie osoby mające po 102 lata, a 68 parom małżeńskim
wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
W 2019 roku, według oficjalnych statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, 1972
koninian było bez pracy. Jest to spadek o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu 2018
roku. Struktura bezrobocia w mieście, ujęta w dwóch tabelach poniżej oraz jego analiza to
dane źródłowe PUP w Koninie.
Miasto nie ma jednostki organizacyjnej, która odpowiada za zadania związane
z przeciwdziałaniem bezrobociu. Od 2005 roku, na podstawie porozumienia z Powiatem
Konińskim, samorząd Konina współfinansuje działalność Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie w tym zakresie. Miasto przekazało w 2019 roku powiatowi dotację celową
w wysokości 1.530.000,00 zł; dotacja została rozliczona na kwotę 1.525.175,28 zł.
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Wyszczególnienie

31 XII 2019
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Analiza stanu bezrobocia w Koninie w 2019 roku nasuwa następujące wnioski:
 wysoki jest udział wśród ogółu bezrobotnych osób o kwalifikacjach na poziomie
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej; blisko 50%,
 osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy to 52,7% ogółu bezrobotnych,
 duża jest skala bezrobocia wśród ludzi w wieku 25-44 lata – 54,6 %,
 kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 58,1%,
 niska jest liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych – to 13,1% ogółu
bezrobotnych,
 znaczna jest liczba osób bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 lat – prawie 28%.
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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 2019 roku rada – organ stanowiący – podjęła 268 uchwał, 76 spośród nich to akty
prawa miejscowego. Uchwały rady miasta dotyczyły głównie spraw związanych
z gospodarowaniem mieniem miasta i jego budżetem. Informacja z wykonania uchwał
znajdzie się w dalszej części raportu, gdzie będzie mowa o realizowaniu przez prezydenta
poszczególnych zadań miasta. Radni w 2019 roku złożyli 249 wniosków, interpelacji
i zapytań.
Prezydent – organ wykonawczy miasta – wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone
przepisami prawa, a realizując zadania miasta i załatwiając indywidualne sprawy
mieszkańców rozstrzyga w różnorodnej formie – mogą to być, np. umowy, zarządzenia czy
decyzje administracyjne, do wydawania których prezydent najczęściej upoważnia
pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Prezydent kieruje również
bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz i jest kierownikiem urzędu, przy
pomocy którego wykonuje zadania miasta.
Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koninie zostały określone
w regulaminie organizacyjnym (Zarządzenie Nr 9 Prezydenta Miasta Konina z 5 lipca 2018
roku ze zmianami). W urzędzie na dzień 31 grudnia 2019 roku były zatrudnione 394 osoby,
które w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach podejmują działania
i realizują sprawy związane z zadaniami miasta Konina. Wiele z nich będzie
zaprezentowanych w dalszej części raportu, natomiast w tej części znajdą się ogólne
informacje o urzędzie, ale równie ważne dla jego funkcjonowania.
Do Urzędu Miejskiego w Koninie w 2019 roku wpłynęło: ponad 50 tys. pism, łącznie 13
skarg i wniosków w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz 11 petycji.
Wpłynęło również 205 wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; blisko
600 informacji udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej i prawie 1000 na stronie
internetowej miasta www.konin.pl. Prezydent zawarł 1148 umów, wydał 173 zarządzenia
jako organ gminy i 22 jako kierownik urzędu, udzielił 1019 pełnomocnictw pracownikom
urzędu i jednostek organizacyjnych miasta do działania w jego imieniu, a także objął
honorowym patronatem blisko 90 wydarzeń organizowanych na terenie miasta.
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Pracownicy urzędu wydali 59307 decyzji administracyjnych, 1291 postanowień i 9167
zaświadczeń.
W 2019 roku, instytucje do tego uprawnione przeprowadziły w urzędzie 10 kontroli. I tak :
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontrolował realizację projektu pn.
„Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.
2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontrolowało trwałość projektu pn. „Przygotowanie
terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”.
3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przeprowadziła kompleksową kontrolę
gospodarki finansowej miasta Konina.
4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu kontrolowała działania na rzecz
poszerzania i udoskonalania oferty upowszechniania oraz wdrażania programów
profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym
w

szczególności

zalecanych

w

ramach

systemu

rekomendacji

programów

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
5. Wojewoda Wielkopolski kontrolował prawidłowość realizacji zadań określonych
ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo wodne.
6. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przeprowadziła problemową kontrolę
gospodarki finansowej miasta Konina w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu
przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018.
7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu kontrolował prawidłowość
realizacji spraw związanych ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego.
8. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła kontrolę w zakresie
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
9. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontrolował realizację projektu
pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI.
10. Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie kontrolowało postępowanie
z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego
i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i zgromadzonej w jednostce.
Kontrole zewnętrzne dokonywane były przez 11 komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Koninie i odbywały się zgodnie z planami kontroli na 2019 rok. Łącznie
zaplanowano 647 kontroli zewnętrznych. Kontrole zaplanowane zostały przez: Wydział
Kontroli (56), Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (55), Wydział Ochrony
Środowiska (5), Centrum Organizacji Pozarządowych (14), Wydział Komunikacji (88),
9

Wydział Spraw Lokalowych (12), Wydział Gospodarki Komunalnej (81), Wydział Spraw
Społecznych (48), Wydział Kultury (3), Wydział Sportu i Turystyki (12), Wydział Rozwoju
Gospodarczego (273).
Z przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie sprawozdań
z kontroli za 2019 rok wynika, że łącznie przeprowadzono 636 kontroli zewnętrznych,
w tym 599 kontroli planowych oraz 37 kontroli poza planem. Łącznie wydano 504
zalecenia/wnioski do realizacji przez zarządzających podmiotami skontrolowanymi.
W 2019 roku Wydział Prawny i Zamówień Publicznych wszczął 21 postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, 15 z nich
zakończono skutecznie zawarciem umowy.

Nazwa zamówienia publicznego

Przewidywana wartość zamówienia
publicznego (netto)

Cena wynikająca
z wybranej oferty (brutto)

Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: "Plac zabaw dla dzieci z
niepełnosprawnościami (KBO)" WP.271.4.2019

384 250,55

589 767,78

Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO) WP.271.8.2019

382 927,52

485 850,00

Wykonanie dwóch siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Konina
w ramach zadań inwestycyjnych:
1) siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)
2) siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZSBIKZ) (KBO)
WP.271.10.2019

147 938,89

162 178,98

Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina WP.271.2.2019, WP.271.7.2019

583 766,16

518 076,00

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
WP.271.5.2019

136 585,37

164 820,00

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne i ich przekazywanie do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
w mieście Koninie WP.271.9.2019

44 010 256,02

47 817 855,23

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i nnw Miasta Konina
i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Konina WP.271.14.2019

944 162,90

681 657,69

Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Miasta Konina – Konin - Międzylesie na
rok 2019 WP.271.16.2019

317 073,17

390 000,00

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich
dzieci pracowników Urzędu Miejskiego
w Koninie oraz Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie WP.271.17.2019

910 210,28

808 038,00

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina dla terenów
położonych wzdłuż ulicy Osada wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
WP.271.19.2019

24 878,04

18 450,00

1 769 684,53

1 419 818,92

271 412,00

188 669,41

8 079 247,44

9 316 382,21

57 962 392,87

65 561 564,22

Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina WP.271.20.2019,
WP.271.2.2020
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 15.450.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej WP.271.21.2019
Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
WP.271.18.2019
Razem
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W Urzędzie Miejskim w Koninie obowiązuje system zarządzania jakością zgodnie
z wymogami ISO 9001:2015. Wymusza on stałe doskonalenie i monitorowanie pracy Urzędu.
W minionym roku przeprowadzono 36 audytów ISO. Natomiast Biuro Audytu
Wewnętrznego przeprowadziło 10 audytów zapewniających, 7 czynności sprawdzających
i 6 czynności doradczych służących usprawnieniu funkcjonowania urzędu i jednostek
organizacyjnych miasta Konina. Potwierdziły one dobrze realizowaną kontrolę zarządczą
w urzędzie i mieście oraz właściwe zarządzanie ryzykiem.
W 2019 roku wdrożono Koniński System Informacji o Terenie w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską „Wzmocnienie zastosowania TIK w Mieście
Konin – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług
publicznych”. Mają one za zadanie wspierać zarządzanie miastem i urzędem oraz usprawnić
obsługę interesanta poprzez uzyskanie wglądu do informacji oraz realizacji procedur
urzędowych z wykorzystaniem e–usług. Odpowiednio wykorzystany i wzmocniony kadrowo
system zwiększa szanse i możliwości skutecznego zarzadzania miastem. Wydział Informatyki
uzyskał bon w wysokości 15000 euro z projektu finansowanego przez Komisję Europejską
w ramach instrumentu "ŁACZYMY EUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU. Środki te zostaną
przeznaczone na wymianę 10 hotspotów z darmowym dostępem do Internetu na terenie
miasta. Ponadto Sieć KoMAN została podłączona do węzła Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej, dzięki czemu wszystkie szkoły podłączone do sieci KoMAN uzyskają
dostęp do regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła
Wielkopolska@2020.
Prezydent realizuje zadania miasta również przy pomocy jednostek organizacyjnych czy
spółek. Jednostki organizacyjne miasta, a jest ich 55, to głównie placówki oświaty
i wychowania (44 jednostki) oraz pomocy społecznej. Spółek miejskich w 2019 roku było
9, w tym 8 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. Prowadzi
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działalność, m. in. z zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
oczyszczania ulic, chodników, placów, pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej oraz
zarządzania cmentarzem komunalnym.

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 celu zapewnienia ciągłości
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków dla miasta Konina

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 bieżącego i nieprzerwanego
zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług, tj. zaopatrzenia
w energię cieplną.
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.
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.
Prowadzi działalność polegającą na budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji na
zasadach najmu lub wykupu.
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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.

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 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 – 99,58%.

Geotermia Konin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na
podstawie decyzji KRS z dnia 13 grudnia 2019 roku doszło do
połącznia spółek Geotermia Konin (spółka przejmowana) i MPEC
Konin (spółka przejmująca) – spółka została wykreślona z rejestru 17 lutego 2020 roku.
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Konin posiada również udziały w innych spółkach. Mianowicie:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – spółka prowadzi
usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów
publicznych. Udział miasta Konina – 0,34%.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. misją

funduszu

jest

rozwój

i

promowanie

Wielkopolskiego

jako

regionu

atrakcyjnego

Województwa

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%.

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%.

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%.

Na miasto należy spojrzeć również jak na pracodawcę, który spełniając określone wymogi
prawne i społeczne zatrudnia pracowników. W 9 miejskich spółkach przeciętne zatrudnienie
za 2019 rok wynosiło 1029 etatów. W 44 jednostkach oświaty i wychowania było to 1906,31
etatów nauczycielskich i 757,62 etatów administracyjno-obsługowych zgodnie z systemem
informacji oświatowej (SIO), czyli według stanu na dzień 30 września 2019 roku.
14

W pozostałych jednostkach organizacyjnych było to 629,95 etatów, a w Urzędzie Miejskim
w Koninie – 382,03 etatów.
W związku z przejściem wielu osób na emeryturę w 2019 roku przeprowadzono
25 konkurencyjnych naborów na wolne stanowiska urzędnicze, zaś w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje uczestniczyło 185 pracowników urzędu.
W roku 2019 w Urzędzie Miejskim w Koninie możliwe było również zdobycie
doświadczenia zawodowego w ramach stażu lub praktyki; 18 osób odbyło staż zawodowy,
a na praktykach szkolnych i studenckich było 16 osób.
W 2019 roku VI kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta Konina. Rada jest
reprezentacją młodzieży uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Konina
oraz konińskich placówek oświatowych, w których funkcjonuje samorząd uczniowski. Ma
ona charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu
młodzi ludzie mogą czynnie uczestniczyć w życiu miasta.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina VI kadencji 2019-2021 wchodziło 21 radnych.
Jej przewodniczącą w 2019 roku była Natalia Klimczak, wiceprzewodniczącymi Idalia
Ligocka i Jakub Wojtaluk, a sekretarzem Mateusz Wojdak. Koordynatorem do współpracy
radnych Konina z Młodzieżową Radą Miasta była Emilia Wasielewska.
W 2019 roku, między innymi:
1. Z inicjatywy rady i radnej Emilii Wasielewskiej prezydent miasta rozpoczął procedury
przyznania Koninowi tytułu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Program UNICEF
zakłada, że taki tytuł otrzymuje miasto, które planuje i wdraża działania na rzecz dzieci
służące poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowego rozwojowi zarówno pod
względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.
2. Utworzony został – z inicjatywy radnego Cypriana Owczarka – Hotel dla owadów, który
powstał pod hasłem "O przyszłość dbamy, więc przyrodzie pomagaMY".
3. Młodzieżowa Rada Miasta była współorganizatorem "Konińskiej

nocy spadających

gwiazd", która odbyła się 14 sierpnia w Parku 700-lecia, gdzie pojawiły się setki osób.
4. Rada brała udział w konsultacjach na temat nowego rozkładu jazdy i przyczyniła się do
zmiany rozkładu linii 71.
5. Młodzi radni brali udział w życiu społecznym Konina, np. w panelu dyskusyjnym na
Kongresie Kobiet, w nadzwyczajnej sesji VIII sesji Sejmiku Wielkopolskiego podczas
którego był poruszany temat sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski
wschodniej.
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Finanse i mienie miasta
Budżet Konina na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 27 Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok.
Szczegóły realizacji w 2019 roku budżetu zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 2019 rok. W raporcie o dochodach i wydatkach w 2019 roku znajdzie się niezbędne
minimum informacji.
Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku wyniósł odpowiednio:
1) dochody budżetu ogółem 557.598.508,56 zł w tym: dochody gminy 411.155.815,74 zł
i dochody powiatu 146.442.692,82 zł,
2) wydatki budżetu ogółem 602.860.992,56 zł, w tym wydatki gminy 398.058.899,63 zł
i wydatki powiatu 204.802.092,93 zł.
Dochody budżetu miasta Konina za 2019 rok zostały zrealizowane w

wysokości

547.450.023,44 zł tj. w 98,18 % do wielkości planowanych 557.598.508,56 zł.
Dochody gminy zrealizowano w wysokości 395.877.623,53 zł, natomiast dochody powiatu
151.572.399,91 zł
Wydatki budżetu miasta Konina za 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości
581.096.662,68 zł, tj. 96,39 % planu po zmianach – 602.860.992,56 zł.
Na zadania gminy wydatkowano kwotę 384.261.634,91 zł, w tym wydatki majątkowe
19.576.998,48 zł, natomiast na zadania powiatu wydatkowano kwotę 196.835.027,77 zł,
w tym wydatki majątkowe 63.789.246,80 zł.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów

i wydatków w 2019 roku, tak

planowanych jaki i wykonanych według działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

WYDATKI

Dział

Plan dochodów
na 2019 rok

Wykonanie
dochodów
za 2019 rok

% wskaźnik
(3:2)

Plan wydatków
na 2019 rok

Wykonanie
wydatków
za 2019 rok

% wskaźnik
(6:5)

1
010

2

3

4

5

6

7

Rolnictwo
i łowiectwo

500
Handel

600
Transport
i łączność

630
Turystyka

700
Gospodarka
mieszkaniowa

96 876,06

96 884,97

100,01

99 676,06

98 960,09

99,28

958 000,00

788 419,89

82,30

1 121 170,00

1 051 906,24

93,82

32 846 172,85

35 687 505,29

108,65 109 764 286,14 102 602 905,70

93,48

0,00

0,00

29 338 794,56

21 789 657,51

74,27

91 276,00

86 250,00

94,49

21 796 024,85

19 879 537,69

91,21
16

710
Działalność
usługowa

1 944 044,00

1 919 736,15

98,75

2 250 856,65

1 887 572,31

83,86

2 179 282,94

2 092 707,61

96,03

43 005 016,72

40 944 348,75

95,21

507 306,00

503 628,83

99,28

507 306,00

503 628,83

99,28

74 464,00

74 464,00

100,00

79 464,00

79 464,00

100,00

13 101 313,40

13 094 432,12

99,95

13 811 771,00

13 687 958,33

99,10

198 000,00

191 548,06

96,74

198 000,00

191 548,06

96,74

188 661 239,00 188 798 241,72

100,07

0,00

0,00

4 200 000,00

3 936 925,61

2 850 887,54

0,00

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

852
Pomoc
społeczna

0,00

0,00

137 970 983,93 137 818 720,11
16 987 522,88

15 793 666,55

50 000,00

99,89

93,74

92,97 193 581 507,50 191 280 679,16

98,81

12 756,90

25,51

2 057 880,00

2 052 684,11

99,75

18 771 185,05

18 664 627,99

99,33

36 154 747,05

35 912 007,67

99,33

4 864 283,64

4 705 941,38

96,74

7 180 724,03

6 881 469,25

95,83

1 085 776,55

894 021,74

82,34

15 889 466,11

15 559 869,51

97,93

86 181 695,00

85 563 874,02

99,28

92 804 757,34

92 054 521,71

99,19

18 831 000,00

16 006 030,90

85,00

29 583 721,25

26 848 529,41

90,75

254 568,70

250 042,27

98,22

10 908 054,22

10 877 238,31

99,72

2 696 000,00

2 723 115,43

101,01

14 924 400,00

14 678 657,93

98,35

98,18 602 860 992,56 581 096 662,68

96,39

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 557 598 508,56 547 450 023,44

*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 2019 rok wg źródeł powstawania

Wpływy jedn.
Wpływy związane z organiz.
4%
och. środowiska

Dochody z majątku
7%

1%
Podatki i opłaty
38%
Dotacje celowe
24%

Pozostałe wpływy
2%
Subwencja ogólna
24%

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2019 rok
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej

Kul. Fizyczna
2%

Rodzina
16%

Pozostałe
2%

Transport i łączność
18%
Poz. zad. z zakresu
polit. społ.
1%

Gosp. kom. i
och. środ.
5%

Gospodarka mieszk.
3%

Eduk. opiek.
wychow.
3%
Pomoc społ.
6%
Oświata i wychow.
33%

Administacja. publ.
7%
Kul.i och. dziedz.
narod.
2%

Bezpiecz. publ. i ochr.
przeciwpoż.
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.
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły 67.548.879,37 zł, co stanowi
98,68 % wykonania planu (plan 68.450.000 zł).
W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny
interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 192.705,26 zł.
Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 719.086,34 zł.
Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał rady miasta o pomocy regionalnej
i o pomocy de minimis wynoszą 1.995.471,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków
obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.471.100,46 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą
3.993.603,65 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3.225
upomnień na kwotę 3.345.338,77 zł oraz wystawiono 1.019 tytułów wykonawczych na kwotę
1.515.367,50 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do sądu
złożono 13 wniosków na kwotę 298.262,81 zł o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu
ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe.
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku zostały
zrealizowane w wysokości 8.986.720,87 zł, co stanowi 74,58% ustalonego planu. Jednakże
wpływy te stanowią 96,76% należności ustalonych na podstawie deklaracji mieszkańców na
kwotę 9.287.041,53 zł.
W analizowanym okresie w trybie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej umorzono opłatę
na kwotę 3.897,70 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 335.825,21 zł i są
one niższe od kwoty zaległości wykazanej na koniec roku 2018. W okresie 01.01–31.12.2019
r. wysłano 2.091 upomnień na kwotę 364.149,48 zł i wystawiono 603 tytuły wykonawcze na
kwotę 111.958,18 zł.
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Finanse miasta to również jego zobowiązania. Zestawienie zobowiązań finansowych miasta
Konina przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie zobowiązań finansowych miasta Konina na dzień 31.12.2018 r.
Nr

1

2

Bank

Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski S.A.
w Poznaniu
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski S.A.
w Poznaniu

3

BGK Oddział
w Poznaniu

4

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

Wartość

34 000 000,00

42 000 000,00

16 450 000,00

Rodzaj

kredyt
długoterminowy

kredyt
długoterminowy

kredyt
długoterminowy

Data umowy

Termin
zapadalności

Rodzaj
zabezpieczenia

12.09.2011

31.12.2021

weksel "in blanco"

6 556 000,00

29.08.2012

31.12.2022

weksel "in blanco"

19 218 000,00

10.07.2013

31.12.2021

weksel "in blanco"

6 074 000,00

23.09.2014

31.12.2025

weksel "in blanco"

8 640 000,00

Kwota do spłaty

15 000 000,00

kredyt
długoterminowy
kredyt
długoterminowy

12.08.2015

31.12.2026

weksel "in blanco"

12 000 000,00

6

BPS S.A.
w Warszawie

15 000 000,00

kredyt
długoterminowy

21.06.2016

31.12.2026

weksel "in blanco"

13 500 000,00

7

BPS S.A.
w Warszawie

13 500 000,00

kredyt
długoterminowy

30.05.2017

31.12.2026

weksel "in blanco"

13 350 000,00
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BGK Oddział
w Poznaniu
BPS S.A.
w Warszawie
BGK Oddział
w Poznaniu

13.08.2018

31.12.2026

weksel "in blanco"

15 000 000,00

18.12.2018

31.12.2019

weksel "in blanco"

0,00

27.12.2019

31.12.2020

weksel "in blanco"

15 450 000,00

5

9
10

14 400 000,00

15 000 000,00
9 466 000,00
15 450 000,00

kredyt
długoterminowy
kredyt
krótkoterminowy
kredyt
krótkoterminowy

Razem kredyty
11

NFOŚiGW
w Warszawie

12

NFOŚiGW
w Warszawie
WFOŚiGW
w Poznaniu

13

109 788 000,00
2 822 000,00

pożyczka

27.08.2012

20.12.2026

weksel "in blanco"

1 550 100,00

1 962 622,74

pożyczka

06.05.2014

31.03.2024

weksel "in blanco"

928 529,74

1 800 000,00

pożyczka

25.11.2014

20.09.2024

weksel "in blanco"

1 080 000,00

Razem pożyczki

3 558 629,74
5 000 000,00

obligacje
A18

Seria

5 000 000,00

obligacje
B18

Seria

6 000 000,00
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BGK Oddział
w Poznaniu

4 000 000,00
16 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00

Razem obligacje
Razem
zobowiązania

obligacje
Seria
C18
obligacje
Seria
D18
obligacje
Seria A19
obligacje
Seria B19
obligacje
Seria C19

24.10.2018

25.11.2023

5 000 000,00

24.10.2018

25.11.2024

5 000 000,00

24.10.2018

25.11.2025

6 000 000,00

24.10.2018

25.11.2026

4 000 000,00

24.10.2018

25.11.2027

16 000 000,00

24.10.2018

25.11.2028

17 000 000,00

24.10.2018

25.11.2029

17 000 000,00

70 000 000,00
183 346 629,74
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Polityka finansowa miasta to także efektywne pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych
i monitoring projektów przygotowywanych przez jednostki organizacyjne miasta, w tym
szkoły i przedszkola.
Miasto Konin w 2019 roku realizowało i nadal realizuje projekty finansowane ze środków
Unii Europejskiej. Część z nich wynika z przyjętego w 2016 roku Mandatu Terytorialnego dla
Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI), dla którego Miasto Konin jest
Liderem. Projekty realizowane przez miasto Konin, bądź współrealizowane w partnerstwie,
są inwestycjami w szeroko pojętą infrastrukturę oraz inwestycjami w kapitał ludzki.
Konin konsekwentnie inwestuje w niskoemisyjną komunikację publiczną. W 2019 roku
podpisane zostały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, tj. Instytucją
Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020,
dwie kolejne umowy na dofinansowanie tego typu projektów w ramach Poddziałania 3.3.1
WRPO – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego z dofinansowaniem z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach projektu pn. „Ekologiczny Konin –
rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” o wartości całkowitej
31.245.985,85 zł z dofinansowaniem z EFRR w kwocie 21.669.831,99 zł. Zaplanowano do
realizacji następujące zadania:
 zakup 12 autobusów, w tym 6 zeroemisyjnych – elektrycznych oraz 6 niskoemisyjnych
o napędzie hybrydowym – za inwestycję odpowiada spółka Miejski Zakład Komunikacji;
na podstawie podpisanych we wrześniu i październiku 2019 roku umów dostawca
autobusów to firma Solaris Bus & Coach SA, inwestycja została zrealizowana,
 zakup 3 sztuk ładowarek wolnostojących do ładowania autobusów elektrycznych oraz
aplikacji do zarzadzania flotą pojazdów i systemu informacyjnego tablic informacyjnych
z systemem dyspozytorskim; za to zadanie odpowiedzialna była również spółka MZK,
obydwie dostawy zostały już zrealizowane,
 przebudowa ciągów pieszych na pieszo-rowerowe, długość 397 m, wzdłuż ul. M. Kolbego
i ul. Poznańskiej,
 modernizacja infrastruktury transportowej, w zakresie zakup 9 wiat przystankowych wraz
z oświetleniem i stojakami na rowery,
 akcja informacyjno-promocyjna dotycząca zrównoważonej mobilności – realizacja
etapami do 30.06.2020 roku.
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Ponadto 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 II” o wartości całkowitej 7.184.030,26 zł
z dofinansowaniem z EFRR w kwocie 4.394.850,34 zł. W ramach tego projektu MZK zakupi
kolejny zeroemisyjny autobus o napędzie elektrycznym, którego dostawa jest planowana na
31.08.2020 r.
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.
Oprócz projektów w zakresie komunikacji publicznej miasto Konin za pośrednictwem
Zarządu Dróg Miejskich realizuje inwestycje drogowe współfinansowane z EFRR.
W lipcu 2019 roku oddano do użytkowania skrzyżowanie ulic: Trasa Warszawska –
Europejska – Kolska, przebudowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy
Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast.
Całkowity koszt projektu wyniósł 37.380.080,70 zł, przy czym wysokość dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej (EFRR) to 31.773.068,59 zł. Pozostała część pochodziła ze
środków budżetu miasta. Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu miały
na celu zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta
Konina. W ramach całej inwestycji: wybudowano 2563,61 m dróg, a wzdłuż ulic:
Europejskiej i Warszawskiej 857,95 m ścieżki rowerowej. Łącznie położono 22132,70 m²
nawierzchni bitumicznej jezdni, 4135,23 m² nawierzchni ścieżek rowerowych oraz 9403,72
m² nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo wykonano 1350,50 mb ekranu
akustycznego, wybudowano wiadukt drogowy o długości 52,60 m, wybudowano kanalizację
deszczową ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowano sieć wodociągową, postawiono 113
nowych lamp oświetlenia ulicznego, przebudowano 150 m sieci gazowej, przebudowano
również sieć energetyczną i ciepłociąg oraz kanalizację teletechniczną. Wykonawcą robót
było konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI S.A. oraz PRB DROBET Sp. z o.o.
W trakcie realizacji jest projekt pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”,
współfinansowany

z

EFRR

w

ramach

Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu
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powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz drogi których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów
terytorialnych OSI). Całkowita wartość inwestycji wynosi 59.932.343,40 zł, a dofinansowanie
z EFRR – 29.622.670,85 zł. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2020 roku. Zakres
zadań w projekcie obejmuje budowę odcinka drogi klasy G (ul. Kleczewska – fragment drogi
wojewódzkiej 264) od projektowanego ronda na granicy Konina do skrzyżowania z ulicą
Zakładową/Szymanowskiego.

Zaprojektowano:

jezdnię drogi

wojewódzkiej nr 264

o nawierzchni bitumicznej, rozbudowę odcinka ulicy Paderewskiego, budowę dodatkowych
jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zatok
autobusowych zjazdów, miejsc postojowych, przepustów, budowę kanalizacji deszczowej,
oświetlenia drogowego, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę lub
zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, wycinkę oraz nasadzenia zieleni.
Ponadto w trakcie 2019 roku Miasto Konin zakończono realizację dwóch innych projektów
o charakterze infrastrukturalnym, dofinansowanych z WFRR w ramach WRPO 2014-2020.
W kwietniu 2019 roku zakończony został projekt cyfrowy, realizowany przez miasto Konin
w ramach Mandatu Terytorialnego KOSI, pn. „Wzmocnienie zastosowania TIK w Mieście
Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług
publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 WRPO Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Przedmiotem niniejszego projektu było usprawnienie obsługi klienta oraz poprawa
funkcjonowania administracji samorządowej poprzez zwiększenie dostępu do elektronicznych
usług

publicznych,

rozwój

innowacyjnej

gospodarki

i

podnoszenie

atrakcyjności

inwestycyjnej miasta Konina, a w szczególności umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom
korzystania z elektronicznych usług publicznych. Projekt służył rozwojowi elektronicznych
systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji
publicznej. Bezpośrednimi rezultatami projektu są: udostępnienie e-usług, w tym e-usług
o wysokim poziomie dojrzałości, uproszczenie procedur administracyjnych, owocujące
zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy, zarówno po stronie obywateli, jak i pracowników
Urzędu, poprawa jakości zbiorów zawierających informacje przestrzenne, w tym zbiorów
powiatowego

zasobu

geodezyjnego

i

kartograficznego,

stworzenie

infrastruktury

informacyjno-komunikacyjnej, która w pozytywny sposób wpłynie na efektywność
działalności lokalnego samorządu. Wartość projektu to 4.495.800,75 zł, w tym kwota
dofinansowania z EFRR to 3.805.664,48 zł.
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Do czerwca 2019 roku miasto Konin uczestniczyło w realizacji projektu partnerskiego
w ramach Poddziałania 4.4.1 WRPO – Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego
regionu, pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. Partnerem wiodącym projektu była Wielkopolska
Organizacja Turystyczna, a partnerami miasta Konin, Gniezno, Kalisz, Pobiedziska oraz
Muzeum Regionalne w Pyzdrach. Zadanie realizowane w Koninie zostało zakończone. Udział
finansowy miasta w projekcie wynosił 238.620,00 zł, a dofinansowanie z EFRR
164.900,00 zł. Celem projektu było zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
kulturalnego Wielkopolski. Działania realizowane w Koninie dotyczyły Konińskiego Słupa
Drogowego

i

obejmowały:

zagospodarowanie

otoczenia

słupa

związane

z

jego

wyeksponowaniem, założenie monitoringu, skanowanie laserowe niezbędne do sporządzania
cyfrowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, stworzenie stanowiska edukacyjnoinformacyjnego wraz z oprogramowaniem, zlokalizowanego w okolicach słupa, oznakowanie
słupa turystyczną tablicą informacyjną, wyposażoną w specjalną aplikację. Warto dodać, że
za tę inwestycję Konin otrzymał główną nagrodę przyznaną przez Towarzystwo Urbanistów
Polskich Oddział w Poznaniu. Była to nagroda za „najlepiej zagospodarowaną przestrzeń
publiczną w Wielkopolsce w 2019 roku”.
Oprócz projektów infrastrukturalnych miasto Konin jest również zaangażowane w realizację
3 projektów skierowanych do placówek oświatowych oraz uczniów i nauczycieli. Są to
projekty partnerskie, realizowane wspólnie przez Powiat Koniński, Miasto Konin i gminy
należące do Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Pierwszy z nich to projekt pn. „Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na
terenie K OSI”. Realizacja projektu trwała do lipca 2019 roku. Przedmiotem projektu były
zajęcia dodatkowe rozwijające kluczowe kompetencje uczniów klas gimnazjalnych,
doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli (w postaci
szkoleń, studiów podyplomowych), doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów oraz
wyposażenie stanowiska doradcy zawodowego. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe
w Koninie, natomiast jego partnerami szkoły zarówno będące jednostkami podległymi miasta
Konina, jak i jednostki z obszaru aglomeracji konińskiej. Wartość projektu wynosi
3.070.583,34 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 2.903.405,93 zł.
Przedmiotem drugiego projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji
ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” były straże zawodowe
i praktyki dla uczniów szkół średnich o profilu technicznym, doradztwo zawodowe i wsparcie
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uczniów poprzez organizację szkoleń/kursów, kurs przygotowawczy na studia z matematyki,
doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i doradców zawodowych
poprzez szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe, adaptacja i wyposażenie 6 pracowni
kształcenia zawodowego, zakup sprzętu, oprogramowania, literatury fachowej. Projekt był
realizowany do października 2019 roku. Liderem było Starostwo Powiatowe w Koninie,
natomiast jego partnerami - szkoły zarówno będące jednostkami podległymi miasta Konina,
jak i jednostki z obszaru aglomeracji konińskiej. Wartość projektu wynosi 3.956.212,18 zł,
w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 3.524.350,24 zł.
Ostatnim w tej grupie jest projekt pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów
z K OSI”, realizowany od marca 2019 roku, planowane zakończenie – 30.06.2021 roku.
Wartość projektu to 570.786,45 zł, a dofinansowanie z EFS wynosi 542.247,12 zł. Projekt
realizowany jest w ramach partnerstwa gdzie Powiat Koniński jest Partnerem wiodącym,
a Miasto Konin Partnerem. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli liceów
ogólnokształcących w takich szkołach jak: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy
i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli
poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe,
doposażenie
i

szkół

eksperymentów,

w

pracownie

wsparcie

przyrodnicze

indywidualne

do

uczniów

przeprowadzenia
poprzez

doświadczeń

organizację

zajęć

specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, wsparcie nauczycieli
w formie studiów podyplomowych i szkoleń oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla
uczniów.
W celu rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy sytuacji na rynku pracy miasto Konin
realizuje projekt pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą na terenie K OSI”. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z gminami
tworzącymi Koniński Obszar Strategicznej Interwencji w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie
6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Realizacja projektu potrwa do lutego 2020 roku.
Całkowita wartość projektu to 3.999.976,92 zł, z czego dofinansowanie z EFS i budżetu
państwa wynosi 3.799.978,07 zł. Wkład własny Konina i pozostałych gmin partnerskich –
199.998,85 zł. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
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 przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – etap szkoleniowo-doradczy
dla 85 uczestników,
 udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości 25.000,00 zł i wypłata finansowego wsparcia pomostowego
dla 68 uczestników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali dotację
w wysokości 2.000,00 zł/miesiąc przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności,
 indywidualne doradztwo specjalistyczne dla 34 firm powstałych w ramach projektu,
mające pomóc im w rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu nowopowstałej
działalności.
W 2019 roku miasto Konin współpracowało z organizacjami pozarządowymi przy realizacji
dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFRR, realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych.
Pierwszy projekt pn. „Cyfrowa Wielkopolska” realizowaliśmy we współpracy z Fundacją
Partycypacji Społecznej z Poznania. Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” to zintegrowany
program edukacyjny, którego celem była aktywizacja osób powyżej 65 roku życia,
w obszarze kompetencji cyfrowych oraz poprawa jakości życia i funkcjonowania grup
zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Efektem realizacji projektu w naszym
mieście było objęcie 30 seniorów z terenu Konina wsparciem w postaci szkoleń
komputerowych oraz zajęć animacyjnych, mających na celu rozwój umiejętności
wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym, np. w celu utrzymania relacji
z bliskimi, rezerwacji wizyty lekarskiej on-line, obsługi konta bankowego, czy
e-administracji. Pod koniec udziału w projekcie uczestnicy otrzymali na własność tablety,
z których korzystali w trakcie szkoleń. Projekt w Koninie został zakończony w maju 2019
roku.
Drugi projekt realizowany był w formie grantu pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Grant został udzielony miastu przez Fundację
Legalna Kultura z Warszawy – operatora projektu. W marcu 2019 roku podpisana została
umowa

grantowa

na

realizację

bezpłatnych

szkoleń,

podnoszących

świadomość

i kompetencję użytkowników Internetu i e-usług publicznych. Grupę docelową projektu
stanowiły osoby powyżej 25 roku życia (tj. mieszkańcy wnioskującej gminy lub osoby
związane z wnioskującą gminą zawodowo, niezameldowane, ale mieszkające w niej). Łączna
wartość przyznanego grantu wyniosła 147.840,00 zł i stanowiła 100% kosztów
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kwalifikowanych. Realizację projektu grantowego powierzono Zespołowi Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Koninie. W ramach projektu grantowego w okresie od kwietnia do września
2019 roku zrealizowano łącznie 23 szkolenia dla 267 osób. Tematy przeprowadzonych
szkoleń: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam
w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura
w sieci. Ponadto w związku z realizacją projektu zakupiono 24 komputery, które były
wykorzystane do prowadzenia szkoleń, zapewniając wysoką jakość i komfort pracy ich
uczestnikom. Po zakończeniu realizacji projektu, zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie sal
informatycznych w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, z którego korzystają
uczniowie.
W 2019 roku miasto Konin skutecznie ubiegało się także o środki krajowe z Ministerstwa
Edukacji Narodowej, składając wniosek o przyznanie wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023”. Jest to program wspierania
finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym
w zakresie organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. W ramach
jednego z trzech modułów programu przewidziano wsparcie finansowe udzielone na
realizację zadań obejmujących doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek
szkolnych, jak i zorganizowanie nowych stołówek oraz poprawę standardu i wyposażenie
pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Na liście placówek oświatowych,
które otrzymały dotację celową znalazły się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Romualda Traugutta oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka. Miasto Konin
otrzymało 92.894,44 zł dotacji celowej, w tym dla SP nr 6 kwotę 61.986,44 zł, a dla SP nr 11
kwotę 30.908,00 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego w 2019 roku wynosi
116.118,05 zł, a pozostała część, tj. 23.223,61 zł, sfinansowana została w ramach wkładu
własnego miasta.
W roku 2019 po raz kolejny miasto Konin wnioskowało do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie kosztów realizacji niezbędnych prac
z zakresu ochrony, zachowania i zabezpieczenia „Domu Zemełki” w Koninie. Złożony został
wniosek pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz
zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie” w ramach Poddziałania 4.4.1
WRPO 2014-2020 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Kamienica
„Dom Zemełki”, po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich oraz
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dodatkowych prac polegających na rozbudowie obiektu o dwukondygnacyjny pawilon
i windę, ma zostać przeznaczona do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych w formie
Inkubatora Aktywności Kulturalnej. Dodatkowo powstanie w niej hostel. Projekt został
zatwierdzony do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
30.01.2020 roku.
Ponadto w 2019 roku złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie ze środków
Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

i

Norweskiego

Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Pierwszy pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”, został złożony
w ramach Programu Rozwój Lokalny. Nabór w którym miasto złożyło ww. projekt ma na
celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie
zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do
ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich
mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie potencjału rozwojowego Konina w oparciu
o energię mieszkańców i zielony sektor gospodarki. W przypadku pozytywnego wyniku
naboru w ramach projektu zostaną opracowane dokumenty Plan Rozwoju Lokalnego, Plan
Rozwoju Instytucjonalnego. Spośród 122 projektów miejskich, koniński projekt znalazł się na
trzecim miejscu i został zakwalifikowany do II etapu naboru.
Drugi projekt pn. „Szkoła naszych marzeń”, złożony został w ramach Programu Edukacja
w ramach komponentu IV – Współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.
Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowych metod pracy w edukacji formalnej
i nieformalnej na wszystkich poziomach edukacji dla stymulowania kreatywności
i przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli. Projekt znajduje się na liście rezerwowej
z powodu wyczerpania środków finansowych.
Szczegóły dotyczące wszystkich projektów realizowanych przez miasto i jednostki
organizacyjne znajdują się w tabeli.
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Nazwa Projektu

Program

Wydatki
poniesione
w 2019 roku

1

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

Fundusz
SpójnościProgram
Operacyjny
Pomoc
Techniczna

155 025,55

2

"Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka"

ERASUS

42 565,34

3

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI"

WRPO, EFRR

6 304 664,25

4

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

WRPO, EFRR

2 165 877,43

5

"Stawiamy na rozwój!"

ERASUS

4 049,57

6

"Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i
elementów dramy"

ERASUS

67 137,82

7

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"

ERASUS

68 275,00

8

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

WRPO, EFS

230 790,08

9

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

WRPO, EFS

2 719 581,15

10

"Małe kroki - duże sukcesy"

FEFS

137 416,72

11

"Radosne przedszkole - mądry start"

FEFS

179 966,46

12

"Zrozumieć dziecko"
"Bądźmy w kontakcie - rozwijanie kompetencji
językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
kadry szkolnej"

PO WER

173 691,04

PO WER

169 191,60

"Razem z nami zostań wybitnym naukowcem"

WRPO, EFS

452 985,29

699 184,65 2018-2020

WRPO, EFRR

0,00

21 813 629,65 2015-2020

WRPO, EFRR

0,00

4 441 264,46 2019-2020

Lp.

Wartość
projektu

Okres
realizacji
projektu

część gminna

13
14
15
16

Ekologiczny Konin - rozwój i promocja
niskoemisyjnego transportu miejskiego
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI - etap II

2016-2019;
772 150,00 projekt
zakończony
2016-2019
179 318,20 projekt
zakończony
2017-2019;
40 669 286,44 projekt
zakończony
2017-2019;
4 495 800,77 projekt
zakończony
2017-2019;
208 111,16 projekt
zakończony
2017-2019;
109 852,18 projekt
zakończony
2017-2019;
152 838,49 projekt
zakończony
2017-2019;
1 030 065,67 projekt
zakończony
3 999 976,92 2018-2020
2018-2019;
466 566,60 projekt
zakończony
2018-2019;
337 826,25 projekt
zakończony
249 133,04 2018-2020
2018-2019;
207 434,07 projekt
zakończony

2019; projekt
zakończony

17

Przestrzeń dla partycypacji 2

PO WER

15 949,18

18

Kreatywna edukacja

Erasmus

14 903,00

238 690,19 2019-2021

19

Bawiąc się, poznaję świat

Erasmus

155 968,07

318 528,58 2019-2020

20

Poczuj siłę do działania (Feel the power to act)

Erasmus

16 204,46

225 482,02 2019-2020

21

Gra o zdrowie - gra o przyszłość

Erasmus

22 074,33

133 446,35 2019-2021

22

Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych
horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy

Erasmus

7 750,93

125 443,79 2019-2021

Erasmus

15 750,32

71 351,88 2019-2021

Erasmus

7 885,81

79 491,41 2019-2021

Erasmus

12 710,94

73 689,34 2019-2021

23

24
25

Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu
stworzenia naszej kultury europejskiej (Decouvrir et
partager nos propres pour creer ensemble notre culture
Europeenne)
Współpraca dzieci w nauce języka (CHOCOLATTE
Children of Collaborative Langauage Teaching)
Cuda z odpadów (Wonders of Waste)

20 000,00

29

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

WRPO, EFRR

217 120,00

2016-2019;
300 120,00 projekt
zakończony
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"Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą
Kolską w Koninie"

Fundusz
SpójnościProgram
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko

11 944 249,04

2017-2019;
37 907 107,21 projekt
zakończony

28

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

WRPO, EFS

714 003,45

29

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

WRPO, EFRR

60 155,51

30

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

ERASUS

1 302,15

"Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"

Fundusz
SpójnościProgram
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko
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31

32

"Pytania do Europy? - Odpowiedzi do Europy!;
Questions for Europe? - Answers from Europe!"
"Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ"

2017-2019;
2 643 978,15 projekt
zakończony
2017-2019;
projekt
zakończony,
zadanie w części
gminnej i
powiatowej
2018-2019;
177 037,66 projekt
zakończony

18 893 241,37

59 932 343,40 2018-2020

ERASUS

70 437,67

135 156,05 2018-2020

EFS, PO WER

355 243,69

642 220,26 2018-2020

34

"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie Iwoj.zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawskopomorskie i pomorskie"

EFS, PO WER

11 310,00

115 920,00 2018-2020

35

Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K
OSI

WRPO, EFS

219 080,11

389 818,54 2019-2021

36

Ja w internecie

PO Polska
Cyfrowa

147 840,00

147 840,00

Konińska Kuźnia Zawodowców

PO WER

381 048,79

883 939,95 2019-2022

Erasmus

60 335,38

622 968,33 2019-2020

PO WER

40 456,24

165 118,38 2019-2020

Erasmus

538,47

122 048,49 2019-2020
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37
38
39
40

Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do
sukcesu naszych uczniów
TIK - TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa
przyszłością w nauczaniu
Przez podnoszenie umiejętności do zwiększania szans
absolwentów na zatrudnienie
RAZEM

46 256 776,21

2019; projekt
zakończony

185 304 178,53

Stan mienia komunalnego Konina, czyli prawa własności oraz innych praw majątkowych,
w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego,
wierzytelności, udziałów w spółkach czy akcji, w raporcie zostanie tylko zasygnalizowany.
Szczegóły dotyczące majątku miasta, zmiany w nim zachodzące czy dochody uzyskane
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zostały uwzględnione
w informacji o stanie mienia komunalnego miasta Konina za 2019 rok. Wartość mienia
komunalnego miasta Konina, na dzień 31 grudnia 2019 roku, opiewała na kwotę
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1.267.575.994,76 zł brutto, w tym 958.727.028,17 zł (majątek trwały w jednostkach
organizacyjnych miasta, 34.587.372,13 zł (środki trwałe w budowie – inwestycje w toku)
i 274.261.594,46 zł (udziały miasta w spółkach prawa handlowego). W 2019 roku majątek
miasta powiększył się i jego wartość była wyższa o 3,76% w porównaniu do 2018 roku.
Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2019 r. wyniosły
17.328.439,27 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu
o 1.401.323,08 zł, tj. o 7,48%. Spadek w analizowanym okresie nastąpił w dochodach ze
sprzedaży gruntów na własność (o 2.173.228,49 zł – spadek o 63,13%), sprzedaży budynków
oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (o 188.074,39 zł – spadek o 25,37%), użytkowania
wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów (o 354.727,95 zł – spadek o 17,91%) oraz
sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (o kwotę 68.199,66 zł – spadek o 98,57%).
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Kultura
Pisarce Zofii Urbanowskiej i kompozytorowi Stanisławowi Moniuszce poświęcony był rok
2019 w konińskiej kulturze.
W ubiegłym roku obchodziliśmy 170. rocznicę urodzin konińskiej powieściopisarki pisarki,
z przełomu XIX i XX wieku, Zofii Urbanowskiej i 80. rocznicę jej śmierci. W uznaniu
ogromnych zasług, chcąc oddać jej hołd Prezydent Miasta Konina ogłosił 2019 Konińskim
Rokiem Zofii Urbanowskiej. W obchody roku Zofii Urbanowskiej włączyły się instytucje,
organizacje pozarządowe, szkoły i mieszkańcy, odbyły się spotkania, prelekcje, spektakl
„Gucio Zaczarowany”, lekcje muzealne, wystawy i konkursy związane z Urbanowską,
a kulminacyjnym momentem były 170. urodziny pisarki. Plenerowa impreza na bulwarze
nadwarciańskim przyciągnęła setki mieszkańców.
Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wydała książkę „Na służbie u Kopciuszka – wokół
pisarstwa Zofii Urbanowskiej”, to szkic monograficzny Barbary Kosmowskiej, opatrzony
wstępem prof. Joanny Papuzińskiej
W 2019 roku przypadała 200. rocznica urodzin twórcy polskiej opery narodowej,
kompozytora, dyrygenta i dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie Stanisława Moniuszko.
W związku z tym Sejm RP zdecydował, że rok 2019 będzie Rokiem Stanisława Moniuszko.
Konin włączył się w obchody Roku Moniuszkowskiego i zorganizował imprezy poświęcone
kompozytorowi m.in. Urodziny Ulicy Stanisława Moniuszki, Moniuszko na Rockowo,
Niestraszne Arie w Pałacu, Koncert Orkiestry Dętej PAK KWB z solistami scen łódzkich,
w trakcie których wybrzmiały utwory kompozytora.
Miasto Konin realizuje politykę kulturalną głównie przez podległe instytucje: Koniński Dom
Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie.
Wydarzenia kulturalne odbywają się także dzięki współpracy z wieloletnimi partnerami:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Muzeum Okręgowym w Koninie, Państwową Szkołą
Muzyczną I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie, galeriami prywatnymi,
organizacjami pozarządowymi i firmami.
Rok 2019 to kilkaset wydarzeń kulturalnych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
wśród nich warto podkreślić te, które promują miasto w kraju i zagranicą, a są to:
organizowany od 40 lat Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Przegląd
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Polskich Filmów Fabularnych Debiuty, Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę
„Milowego Słupa”, Salon Poezji i Literatury im. Anny Dymnej, Ogólnopolski Konkurs
Filmów Niezależnych OKFA, Jazz Festiwal Jazzonalia, Międzynarodowy Festiwal Bluesowy
Bluesonalia, Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyczne Przestrzenie, Ogólnopolski Festiwal
Pianistyczny Chopinowskie Interpretacje Młodych, Konwent Fantastyki KOKON, cykl
spotkań Konin Lubi Książki, Narodowe Czytanie czy Dobre Filmy na Bulwarze
Nadwarciańskim.
W 2019 roku, w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były następujące
zadania z zakresu kultury: Konin Lubi Książki 4 (35 tys. zł), Z książką po drodze (99 tys. zł),
Senior czyta książki (80 tys. zł).
W 2019 roku, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania w zakresie
organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców odbyły się następujące wydarzenia:
 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina – Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej Młodzi-Aktywni,
 Festiwal ognia, światła i pirotechniki PIRANIA – Fundacja Miasto Prowincjonalne,
 Wczasy w Koninie – Dziedzictwo – Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych
„Frontar”,
 Artystyczny Festyn Rodzinny Konin Dzieciom – Fundacja Konin Dzieciom,
 XXXII Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych – KONIN 2019 –
Konińskie Towarzystwo Muzyczne,
 15. Festiwal Gospel Konin nad Wartą – Wielkopolskie Stowarzyszenie Gospel,
 16. Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir – Wielkopolskie Stowarzyszenie Gospel,
 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina „Festiwal muzyki ludowobiesiadnej z nocą świętojańską” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział powiatowy
w Koninie,
 Koncert muzyki chrześcijańskiej „Corpus Dei” w Koninie – Parafia Rzymskokatolicka
św. Maksymiliana Kolbe w Koninie.
Na ten cel przeznaczonych było 98.000,00 złotych, dotacje rozliczono na kwotę 89.457,61 zł.
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Sport, turystyka i kultura fizyczna
Rok 2019 to 120 wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej, w których udział wzięło 4807
osób. Były to, m. in. rajdy rowerowe: „Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Rowerowy po
Wielkopolsce Wschodniej”, „W eterze i na rowerze”, „Rajd Katyński”, „Rajd Konwaliowy –
miejscami pamięci”, „Konińska Masa Rowerzystów 2019 – czyli Konin bez samochodu”,
„Ogólnopolski Rajd Rowerowy Konińskiego Słupa” oraz rajdy piesze po Pociejewie
i okolicach Konina, całoroczny cykl

„Spacerkiem po Zdrowie” oraz „Spacery

z Przewodnikiem po Konińskiej Starówce”.
Organizowano również spływy kajakowe Wartą i „Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski”.
Dla rowerzystów Konin ma przygotowanych 48,5 km ścieżek rowerowych. Na terenie miasta
oznakowanych jest 40 km szlaków rowerowych:
 fragment Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego przebiegający przez konińską Starówkę
ulicami: Zagórowska, 3 Maja, Szarych Szeregów, Osada – 6 km,
 szlak rowerowy „Dookoła Konina” na odcinku ul. Rybacka – ul. Gosławicka –
ul. Wieruszewska ( dalej do Bieniszewa i Kawnic – 6,6 km); z łącznikami wychodzącymi
do Żychlina (6,4 km), Grąblina (4 km) i Bieniszewa (2 km),
 szlak rowerowy „Do Muzeum” na trasie dworzec PKP – ul. Spółdzielców – Sokółki –
Gosławice – 14,5 km.
Do wędrówek pieszych oznakowany jest łącznie dziewięciokilometrowy szlak pieszy
(zielony) z Konina przez Licheń Stary do Kawnic. Na terenie Konina są jego dwa odcinki:
 PKP – ul. Kolejowa – ul. Leśna (dalej do Lichenia) – 2,4 km,
 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. Do oprowadzania turystów uprawnionych jest 7 terenowych
przewodników turystycznych.
W 2019 roku wydatki z budżetu miasta na kulturę fizyczną wyniosły blisko 15 milionów
złotych i były wyższe o 2,5 miliona od tych z roku 2018. Głównie z powodu wzrostu budżetu
MOSiR-u, bo wysokość dotacji dla klubów sportowych pozostała na tym samym poziomie
(2,8 miliona).

34

Pod względem sukcesów sportowych rok 2019 był dość umiarkowany. Oto najważniejsze
wyniki reprezentantów:
1. Konińskiego Klubu Szermierczego:
 Sylwia

Matuszak

–

aktualna

Indywidualna

Mistrzyni

Polski

Seniorów

i Młodzieżowców, Drużynowa Wicemistrzyni Polski Seniorów, Drużynowa
Wicemistrzyni Europy Młodzieżowców, uczestniczka Mistrzostw Europy i Świata
Seniorów,
 Mateusz Godlewski

– brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski

Seniorów, Mistrz Polski Młodzieżowców, Drużynowy Wicemistrz Polski Seniorów
i Młodzieżowców, uczestnik Mistrzostw Europy Młodzieżowców,
 Małgorzata Zawodniak – Drużynowa Wicemistrzyni Polski Seniorów i Juniorów,
uczestniczka Mistrzostw Świata Juniorów,
 Natalia Nowinowska – Drużynowa Wicemistrzyni Polski Seniorów i Juniorów,
 Sebastian Glanc – uczestnik Mistrzostw Europy i Świata Kadetów, brązowy medalista
Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Drużynowy Mistrz Polski Juniorów
Młodszych.
2. Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów - srebrny medal z Mistrzostw Europy
(Mateusz Sztrauch), 3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale z Mistrzostw Polski Juniorów.
3. Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” - puchar Polski (po raz 9)
i wicemistrzostwo Polski seniorek i juniorek kobiecych drużyn piłki nożnej.
4. Klub Bokserski „Zagłębie Konin” - Mateusz Goiński - uczestnik Mistrzostw Świata
i Europy w Boksie, nr 1 w kadrze Polski w wadze 81 kg. Klub zdobył również
4 medale i zajął I miejsce w klasyfikacji punktowej w zorganizowanych w Koninie
(marzec 2019) Mistrzostwa Polski Juniorów.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” - drużynowe Mistrzostwo Europy Juniorów
w szachach Jana Klimkowskiego oraz I miejsce w Mistrzostwach Polski w szachach
błyskawicznych oraz w szachach szybkich w tej samej kategorii wiekowej.
W prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ogólnopolskiej klasyfikacji sportowej
dzieci i młodzieży (wyniki od młodzika do młodzieżowca) konińscy sportowcy zgromadzili
łącznie 769,55 punktów i uplasowali się na 35. miejscu w kraju, w obejmującym 881 gmin
rankingu.
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Oświata i wychowanie
W

Koninie

funkcjonuje:

18

przedszkoli,

11

szkół

podstawowych,

8

szkół

ponadpodstawowych (3 – samodzielne, 5 – zespołów szkół) oraz 7 placówek oświatowych.
Uzupełnieniem tej oferty są przedszkola i szkoły niepubliczne. Do szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin uczęszczało ogółem
15314 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2019 r. zgodnie z systemem informacji oświatowej),
w tym do przedszkoli – 2507, do szkół podstawowych – 5749 i do szkół ponadpodstawowych
– 7058.
W 2019 roku Rada Miasta Konina podjęła 41 uchwał związanych ze sprawami oświaty
w mieście, 12 z nich dotyczyło obsługi projektów ze środków unijnych, które były lub są
nadal realizowane przez konińskie przedszkola i szkoły. Rok 2019 był trzecim rokiem
wprowadzania

reformy

edukacji,

która

spowodowała,

że

o

miejsce

do

szkół

ponadpodstawowych ubiegali się kandydaci z podwójnego rocznika, kończący szkołę
podstawową oraz gimnazjum.
W minionym roku przeprowadzono 5 konkursów, w wyniku których powierzono stanowiska
dyrektora w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, Szkoła
Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki, III Liceum
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia
Zawodowego im. Stanisława Staszica. Przeprowadzono również 24 egzaminy, na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W trakcie roku przeprowadzono, wspólnie
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie, procedurę oceny pracy
5 dyrektorów szkół.
Realizowano również rządowe programy ogólnopolskie, tj.:
1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań
uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych”. Wysokość udzielonej dotacji celowej –
24.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego – 6.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji
zadania – 30.000,00 zł. W programie brały udział dwie szkoły ponadpodstawowe:
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida i Zespół Szkół Technicznych.
2. Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Środki
przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość
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udzielonej dotacji celowej – 38.025,87 zł. Wysokość wkładu własnego – 0,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania – 38.025,87 zł. Zadanie realizowało 9 konińskich szkół
ponadpodstawowych, w tym: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, III Liceum
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka, Zespół Szkół Górniczo Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, Zespół Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego.
3. Dotacja celowa na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wysokość udzielonej
dotacji – 515.787,40 zł. Wysokość wkładu własnego – 0,00 zł. Całkowity koszt realizacji
zadania – 515.787,40 zł. Zadanie realizowały Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 15, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego oraz Szkoła Podstawowa
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
W 2019 roku miasto ze środków Funduszu Pracy udzieliło wsparcia finansowego de minimis
pracodawcom kształcącym młodocianych w zawodach – 36 pracodawców otrzymało łącznie
287.222,55 zł. Natomiast ze środków własnych wypłaciło w ramach 49 umów 245.778,69 zł
z tytułu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
W 2019 roku poniesione wydatki na remonty w jednostkach oświatowych wyniosły
2.630.445,48 zł. Do najważniejszych należą:
1. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 dla nowo utworzonych
2 oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 4.
2. Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
3. Przeniesienie siedziby Zespół Szkół Technicznych do nowej lokalizacji.
4. Remont sal przejętych od Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego dla potrzeb Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W 2019 roku konińskie przedszkola i szkoły podstawowe realizowały 18 projektów na łączną
kwotę 1.966.516,78 zł, a szkoły ponadpodstawowe 11 projektów na kwotę 2.001.595,95 zł.
Miasto zobowiązane jest również do stworzenia warunków do przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu zawodowego. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione
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w informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Należy jednak
zastrzec, że dane te dotyczą roku szkolnego, a nie kalendarzowego.
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w ubiegłym roku po raz pierwszy. Odbył się
w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku i przystąpiło do niego 641 uczniów.
Wyniki średnie (w %) w poszczególnych częściach egzaminu w ujęciu terytorialnym
Kraj
Okręg
Województwo
Wielkopolskie
Konin
Kalisz
Leszno
Poznań
Powiat koniński
Powiat kolski
Powiat słupecki
Powiat turecki

Język polski
63
61
61

Matematyka
45
42
43

Język angielski
59
57
56

Język niemiecki
42
39
37

62
63
65
66
59
62
61
62

43
44
49
53
40
41
39
40

61*
62
62
69
48
53
49
53

35
35
28
54
31
40
37
63

*wynik wyższy/równy w odniesieniu do średniego wyniku w kraju

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 10 do 12 kwietnia 2019 r. (termin
dodatkowy od 3 do 5 czerwca 2019) i składał się z trzech części. W 2019 roku został
przeprowadzony po raz ostatni. W mieście Koninie do egzaminu przystąpiło 656 uczniów.
Wyniki średnie (w %) w poszczególnych częściach egzaminu w ujęciu terytorialnym

Kraj
Okręg
Województwo
Wielkopolskie
Konin
Kalisz
Leszno
Poznań
Powiat
koniński
Powiat kolski
Powiat
słupecki
Powiat turecki

Historia
i wos

Język
polski

Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

43
40
41

Język
angielski
poziom
podst.
68
66
66

Język
angielski
poziom
rozsz.
53
52
51

59
57
58

63
61
61

49
48
49

59*
60
60
66
54

63*
63
62
68
59

56
58
58

Język
niemiecki
poziom
podst.
51
51
49

Język
niemiecki
poziom
rozsz.
43
38
37

51*
50
52
56
46

42
42
47
50
38

71*
69
73
78
57

54*
53
59
64
38

46
53
52
59
51

--78
48
82
51

62
61

46
48

36
38

61
66

45
50

45
52

---38

62

50

40

63

44

61

50

*wynik wyższy/równy w odniesieniu do średniego wyniku w kraju
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Do egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych przystąpiło 1280
absolwentów: w liceach 825, w technikach 455.
Poziom podstawowy – zestawienie wyników średnich (w %) w ujęciu terytorialnym.
Kraj
Okręg
Województwo
Konin
Kalisz
Leszno
Poznań

język angielski
72
72
72
72*
71
73
79

język niemiecki
61
57
56
52
61
51
74

język polski
52
51
52
53*
55
51
55

matematyka
58
56
57
59*
59
59
61

*- wynik wyższy lub równy średniej krajowej

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

chemia

fizyka

Kraj
33
40
42
Okręg
32
39
41
Województwo
33
39
38
Konin
35*
43*
38
Kalisz
32
36
42
Leszno
32
36
34
Poznań
41
47
49
* - wynik wyższy lub równy średniej krajowej

geografia

historia

informatyka

język
angielski

język
niemiecki

język
polski

matematyka

wos

29
27
28
28
25
30
32

37
36
37
36
36
30
43

37
37
39
29
28
29
52

56
56
72
54
52
53
62

56
52
53
57*
57
50
65

55
53
54
56*
48
43
58

39
35
34
38
33
29
44

27
23
23
23
25
20
28

Analizowano wyniki uzyskane w następujących szkołach: I Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki w Koninie, II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego
w Koninie, III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Koninie, IV Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie, V Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie,
VI

Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. S. Batorego w Koninie, Liceum Ogólnokształcącym w Konińskim Centrum Edukacyjnym
w Koninie, Technikum w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Technikum w Zespole
Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie, Technikum w Zespole Szkół
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie, Technikum
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w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych im. M. Skłodowskiej-Curie w Koninie,
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie.
Do „nowego” egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, według
podstawy programowej 2012 roku, w sesji czerwiec – lipiec 2019 roku w całym kraju
przystąpiło 32127 osób w 177 kwalifikacjach. Egzamin zdało i uzyskało świadectwa
kwalifikacyjne 20593 osób, co stanowi 64,1% ogółu.
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu
zawodowego w trzech województwach i Okręgu
liczba szkół

okręg

liczba
kwalifikacji
132

538

przystąpiło
po raz pierwszy
24225

lubuskie

61

107

wielkopolskie

116

zachodniopomorskie

86

województwo

zdało egzamin

zdało egzamin %

18324

75,6%

3320

2447

73,7%

283

16113

12280

76,2%

148

4792

3597

75,1%

Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu
zawodowego w dużych miastach województwa wielkopolskiego
duże miasta

liczba kwalifikacji

liczba szkół

przystąpiło
po raz pierwszy

zdało egzamin

zdało egzamin %

Kalisz

17

9

317

261

82,3%

Konin

24

8

286

242

84,6%

Leszno

19

8

384

254

66,1%

Piła

18

8

456

366

80,3%

Poznań

58

36

1734

1378

79,5%
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Polityka społeczna
Działania w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej prowadzi Wydział Spraw
Społecznych oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o czym będzie w dalszej części
raportu.
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 2019 roku przeznaczono na realizację programu kwotę 100.689,78 zł. Beneficjentem tych
środków było głównie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „ETAP”, które po raz
pierwszy w 2019 roku prowadziło punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych
problemem narkotykowym.
Kolejny to Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Konina na rok 2019 przyjęty uchwałą nr 812 Rady Miasta Konina z dnia 31 października
2018 roku. W 2019 roku przeznaczono na jego realizację kwotę 1.859.564,43 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 2019 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
2019 zostały wydane 1662 karty (w trakcie trwania programu wydano ogółem do końca
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2019 roku 5053 karty). W programie Konińska Karta Seniora 60+ w 2019 roku uczestniczyło
49 partnerów.
W październiku 2019 roku zainaugurowano współpracę z oddziałem ZUS w ramach działań
na rzecz seniorów. Dyżury Wydziału Spraw Społecznych w konińskiej siedzibie oddziału
ZUS, podczas których wydawane były karty seniora oraz przekazywane informacje
o programie, spotkały się z dużą aprobatą mieszkańców. Uzgodniono kontynuację wspólnych
działań w roku 2020.
Po raz pierwszy w Koninie 6 października 2019 roku zorganizowane zostały i sfinansowane
przez miasto obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych „Doskonali Dojrzali”.
W ramach małych grantów dotację w wysokości 10 tys. zł otrzymała Spółdzielnia Socjalna
Edukacja Rozwój Praca – wykonawca zadania.
Ok. 90 seniorów z różnych środowisk uczestniczyło w 2019 roku w sfinansowanym
z budżetu miasta wyjeździe do Poznania na Targi Viva! Seniorzy (5.500,00 zł).
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem w 2019 roku otrzymało w ramach małych
grantów dotacje na łączną kwotę 19 tys. zł na realizację następujących zadań:
 „Aktywny Niepełnosprawny Senior” – 9.990,00 zł (środki PFRON),
 „Senior we wspólnocie” – 4.000,00 zł,
 „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 5.010,00 zł.
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 2019 roku złożyło 516
rodzin, którym wydano łącznie 2573 karty . W roku 2019 w Programie uczestniczyło 78
firm, oferujących zniżki dla rodzin wielodzietnych z terenu miasta Konina.
W dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych. Na mocy tego rozporządzenia 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 2019 roku| wydano ją 1226 osobom.
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Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – na ternie Konina
w 2019 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
Honesty Vivere. Łącznie w trzech konińskich punktach w 2019 roku uzyskało pomoc 949
osób.
Żłobek Miejski jest jednostką organizacyjną miasta, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu Konina. Żłobek dysponuje 179 miejscami.
Od 2011 roku korzysta ze środków resortowego programu „Maluch +”. Dotacja celowa
otrzymana w 2019 roku wyniosła 118.800,00 zł i została przeznaczona na utrzymanie
oddziałów utworzonych w ramach programu „Maluch +” w 2011, 2014 i 2017 roku. Ponadto
zgodnie z uchwałą nr 653 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku, w 2019 roku
udzielono dotacji 6 podmiotom prowadzącym 6 niepublicznych żłobków i 1 klub dziecięcy
w kwocie 421.850,00 zł.
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny
System organów administracji publicznej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny jest niezwykle rozbudowany i zróżnicowany. Tworzą
go bowiem nie tylko organy administracji rządowej o charakterze ogólnym, lecz także szeroki
wachlarz służb, inspekcji i straży oraz jednostki samorządu terytorialnego. W Koninie są to
Państwowa Straż Pożarna, Policja, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor
Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina i oczywiście
miasto, które w tym zakresie działa głównie poprzez Straż Miejską oraz Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.
W

mieście realizowany jest

program

zapobiegania przestępczości

oraz

ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2020. Cząstkowe
sprawozdanie z realizacji programu za 2019 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 29 kwietnia 2020 roku.
W Koninie działa Straż Miejska, która współpracuje ze wszystkimi instytucjami i służbami
odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w mieście. Wspiera i przeprowadza wspólne
akcje mające na celu zapobieganie zagrożeniom i ich eliminację. Funkcjonariusze Straży
Miejskiej regularnie biorą udział w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje, podnoszą
poziom wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem
defibrylatora i specjalistycznej, np. w zakresie kontroli palenisk, prowadzenia Biura Rzeczy
Znalezionych, nadzorowania osób skazanych przez sąd na prace społecznie użyteczne.
W 2019 roku Straż Miejska w Koninie przyjęła 3068 zgłoszeń od mieszkańców miasta,
przedstawicieli różnych instytucji i firm oraz służb odpowiedzialnych za porządek
i bezpieczeństwo. Największa ich liczba dotyczyła nieprawidłowości związanych
z parkowaniem na terenie miasta, zniszczeń lub uszkodzeń mienia komunalnego, martwych
zwierząt, dzikich zwierząt, zakłóceń porządku publicznego, zanieczyszczeń dróg i miejsc
publicznych, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, palenia tytoniu w miejscach
niedozwolonych i zanieczyszczeń środowiska.
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Strażnicy miejscy w 2019 roku:
 podjęli 5591 interwencji,
 realizując coroczną akcję „Posesja” skontrolowali 2670 nieruchomości, w tym 2346
posesji prywatnych i 324 obiekty handlowe,
 nadzorowali 59 skazanych na prace społecznie użyteczne,
 zabezpieczali 219 imprez na terenie miasta.
Konińska Straż Miejska odpowiada również za monitoring wizyjny miasta, w skład którego
wchodzą 64 kamery. Priorytetem jest realizowany projekt, mający na celu rozmieszczenie
w 11 punktach na drogach wyjazdowych z miasta Konina kamer z systemem rozpoznania
tablic rejestracyjnych pojazdów. Projekt został przygotowany we współpracy z Komendą
Miejską Policji w Koninie. Obecnie działają 3 takie kamery, z ich zapisów korzystają
policjanci z Konina i funkcjonariusze innych służb, np. Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji
Transportu Drogowego czy celnicy. W związku z silną presją społeczną dotyczącą ochrony
stanu powietrza i zmianami w przepisach strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie kontroli
palenisk i sposobu pobierania próbek w celu ich przebadania. W 2019 roku straż
przeprowadziła 84 kontrole – ujawniła nieprawidłowości w 21 przypadkach, a na 18 osób
nałożyła mandaty karne.

45

Środowisko i przyroda
W mieście Koninie obowiązują trzy główne dokumenty z zakresu ochrony środowiska:
1. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina
na lata 2013-2032” przyjęty uchwałą nr 680 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013
roku.
2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014-2020” przyjęty
uchwałą nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku.
3. „Program ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na
lata 2021-2024” przyjęty uchwałą nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017
roku.
W ramach programu usuwania azbestu i w oparciu o uchwałę nr 828 Rady Miasta Konina
z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie
inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej rozliczania, udzielano dotacji
w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z konińskich
nieruchomości. W 2019 roku zawarto 5 umów i udzielono dotacji na kwotę 3 256,32 zł.
Unieszkodliwiono 12,02 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na
terenie Konina.
Rada Miasta Konina w dniu 30 października 2019 roku podjęła uchwałę nr 244 w sprawie
przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Konina na lata 2019-2032. Uchwalona Aktualizacja Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest wraz z Wynikami inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Konina, stanowią dokument strategiczny wykorzystywany przez
samorząd miasta Konina jako instrument zarządzania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki odpadami.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020 to szczegółowy
dokument, który pozwala pozyskiwać środki na realizację zadań w nim uwzględnionych.
W 2019 roku dokonano następujących aktualizacji PGN:
1) aktualizacja przyjęta uchwałą nr 49 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku
związana z ubieganiem się miasta Konina o fundusze unijne w ramach Programu: WRPO
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na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Energia (Działanie 3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje
w obszarze transportu miejskiego. Nazwa projektu: „Stworzenie zintegrowanego systemu
komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II” oraz Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach (Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu
zbiorowego w miastach). Nazwa projektu: Wymiana taboru autobusowego – etap II;
2) aktualizacja przyjęta uchwałą nr 206 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 roku
związana z planem Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE” w Koninie ubiegania się
w Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę JESSICA2 na realizację przedsięwzięć
z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (Działanie 3.2 Poprawa efektywności
energetycznej

w sektorze

publicznym

Kompleksowa

modernizacja

i

energetyczna

mieszkaniowym,
budynków

Poddziałanie

użyteczności

3.2.2:

publicznej

i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe, Poddziałanie 5.1
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii.
Ponadto został opracowany przez firmę ECOVIDI raport z realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020 dokument, którego celem jest
przedstawienie raportu weryfikacyjnego z działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji
zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. W ramach
opracowania wykonano analizę przeprowadzonych na terenie Miasta Konina działań.
Zadania realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są uwzględniane również
w Programie Ochrony Środowiska. W 2019 roku realizowano, m.in. następujące
przedsięwzięcia:


Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Kolskiej w Koninie. Zgodnie z projektem
powstały dwa niezależne wiadukty w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską.
Zlikwidowana została istniejąca na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna. Powstało rondo
turbinowe czterowlotowe oraz zbudowany został dodatkowy pas prowadzący ruch
z ul. Europejskiej w ul. Kolską w kierunku Warszawy, z ominięciem wjazdu
na rondo. Całkowity koszt projektu wynosi 37.907.107,21 zł – kwota wydatków
kwalifikowalnych: 37.380.080,70 zł, wysokość dofinansowania UE: 31.773.068,59 zł;
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Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Piłsudskiego w Koninie. Wykonano drogi
o długości 150 m, 24 miejsca postojowe, chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie
uliczne. Koszt zadania wyniósł 594.003,90 zł;



Przebudowa ul. Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu
rowerowego. Na odcinku 170 mb wykonano roboty przygotowawcze, podbudowy,
elementy ulic oraz ręczne profilowanie podłoża pod pas zieleni. Koszt zadania
79.413,72 zł;



Rozbudowa ul. Kleczewskiej w Koninie. Wykonano roboty ziemne związane z budową
nowego ciągu głównego oraz drogami dojazdowymi, ułożono sieć wodociągową,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowano sieć ciepłowniczą. Koszt zadania wyniósł
18.893.241,37 zł;



Budowa oświetlenia ulicznego przy nowobudowanych ulicach na osiedlu Przydziałki
w części na zachód od Trasy Bursztynowej. Wykonano 19 szt. lamp oświetlenia
ulicznego. Koszt zadania 99.998,99 zł.



Realizacja drugiego etapu przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina –
w ul. Szpitalnej i ul. Parowej wybudowano około 500 mb nowej sieci ciepłowniczej
o średnicy Dn 250 mm, w ulicach: Kościuszki, Zagórowskiej wybudowano ok 500 mb
sieci; w ulicach: Bydgoskiej i na Placu Górnika wybudowano ok. 185 mb nowej sieci
preizolowanej o średnicy Dn 350 mm;



Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy i Lewy Brzeg.

W ramach planu i w oparciu o uchwałę nr 366 z dnia 12 września 2016 roku Rady Miasta
Konina w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu
ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł
energii Prezydent przyznał dotacje na kwotę ogółem 194.552,85,00 zł. Środki te pozwoliły
dotowanym na zmianę systemu ogrzewania poprzez: wymianę 39 kotłów węglowych na
paliwo stałe na 31 pieców gazowych, 4 podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz
zainstalowanie 4 pomp ciepła.
Ponadto w roku 2019:
1) podpisano w dniu 5 września 2019 roku porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. realizacji programu „Czyste
powietrze”. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do
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atmosfery. Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie do
wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, które spełniają
najwyższe normy. Mogą też otrzymać pieniądze na termomodernizację budynku. Do końca
2019 r. mieszkańcy miasta Konina złożyli 45 wniosków, na podstawie których łączna
kwota dotacji wynosi 544.037,73 zł, a kwota wnioskowanych pożyczek wynosi
87.724,48 zł,
2) podpisano w dniu 19 września 2019 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. realizacji przedsięwzięcia „Kształcenie
ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 49.956,73 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW
w Poznaniu w wysokości 50% kosztów. Zakupione w ramach zadania zostały pomoce
dydaktyczne mające na celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz utworzone
zostały zielone klasy, co pozwoli na przeprowadzenie lekcji przyrody, biologii, chemii czy
geografii na świeżym powietrzu,
3) podjęto uchwałę nr 98 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2019.

Dodatkowo, w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, w 2019 roku zorganizowano lub
współorganizowano przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, m.in. Sprzątanie Świata,
Europejski Dzień bez samochodu, Godzina dla Ziemi, Ogród przed domem. We współpracy
z konińskimi placówkami oświatowymi współorganizowano szereg konkursów i warsztatów
ekologicznych dla dzieci i młodzieży.
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Gospodarowanie odpadami i gospodarka komunalna
W 2019 roku miasto Konin odbierało odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych
i tzw. mieszanych (w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych). Odpady
komunalne były odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Koninie na mocy umowy nr 3/GK/2018-69 z dnia 05.01.2018 roku oraz umowy
nr 82/GK/2019-48363 z dnia 01.07.2019 roku, zawartych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy
Prawo zamówień publicznych - „in house”. Wszystkie odebrane odpady komunalne
przekazywane były do zagospodarowania do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Konina funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmujących następujące
frakcji odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne ( w tym opakowania wielomateriałowe),
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Osobno odbierane są również popioły. Pozostałe frakcje odpadów innych niż wymienione
powyżej mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.
Na terenie Konina funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOKi) prowadzone przez PGKiM 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 594 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną

przez

właściciela

nieruchomości

opłatę

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi.
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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,
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,
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.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku
kształtowały się w następujący sposób:
- wpływy z deklaracji wyniosły 8.986.720,87 zł,
- koszty funkcjonowania systemu wyniosły 12.025.575,17 zł.
Zatem wynik finansowy systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł
-3.038.854,30 zł.
Rada Miasta Konina uchwałą 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
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komunalnymi

właścicieli

jednorodzinnymi

nieruchomości

kompostujących

zabudowanych

bioodpady

budynkami

stanowiące

odpady

mieszkalnymi
komunalne

w kompostowniku przydomowym ustaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Koninie. Uchwała ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.
Oczyszczanie miasta powierzone jest spółce PGKiM Sp. z o.o. Zgodnie z porozumieniem
w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego w zakresie oczyszczania miasta
Konina spółka realizowała to zadanie w roku 2019 na kwotę ogółem 1.257.965,97 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 2019 środki w wysokości 2.176.256,73 zł. W roku 2019 zawarto w tym zakresie
umowy z:
 PGKiM Sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej
na terenie Konina Rejon I,
 EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie
terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II,
 Zakładem Usługowo-Handlowym „Agromax” na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie
terenów zielenie miejskiej na terenie Konina Rejon III,
 PGKiM Sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach
miejskich, Bulwarze Nadwarciańskim wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.
W roku 2019, realizując zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, miasto Konin przekazało
dotację w wysokości 320.000,00 zł na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Koninie przy ul. Gajowej 7a oraz dodatkowo zrealizowało ze środków miasta następujące
zadania:
 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn.:
,,Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Koninie przy ul. Gajowej 7a”. Koszt 3.936,00 zł.
 ,,Wyposażenie gabinetu weterynaryjnego oraz pomieszczenia przeznaczonego do
przechowywania produktów leczniczych w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Koninie przy ul. Gajowej 7a”. Koszt 29.953,16 zł.
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 ,,Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej
7a” – etap II. Koszt 39.899,97 zł.
 ,,Opracowanie koncepcji rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy
ul. Gajowej 7a”. Koszt 7.995,00 zł.
 „Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami”. Koszt 70.000,00 zł.
 „Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących”. Koszt 90.000,00 zł.
 „Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt”. Koszt 46.000,00 zł.
W roku 2019 miasto Konin podpisało 52 umowy 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. Ogółem wydatkowano środki w wysokości
294.586,86 zł.
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Gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i kartografia
W 2019 roku podjęto 20 uchwał z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi,
z tego:
 5 uchwał dotyczących sprzedaży przetargowej – zrealizowano 1 uchwałę poprzez
sprzedaż gruntów o powierzchni ogółem 0,1812 ha za kwotę 153.750,00 zł (ogółem
w 2019 r. Miasto sprzedało działki o łącznej pow. 0,8877 ha za kwotę 1.193.031,00 zł
+ 4.103,28 zł opłata za użytkowanie wieczyste),
 6 uchwał dotyczących sprzedaży bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 p. 6 (na poprawę
zagospodarowania działki macierzystej) – zrealizowano w 2019 roku 2 uchwały, wpływy
z tego tytułu to 53.382,00 zł (łączna powierzchnia 0,0537 ha),
 6 uchwał dotyczących nabycia nieruchomości, z których w 2019 roku zrealizowano
2 uchwały poprzez kupno gruntów (z obiektami garażowymi) o powierzchni ogółem
0,0090 ha za kwotę 46.723,00 zł (ogółem w 2019 r. Miasto nabyło działki o łącznej pow.
0,7536 ha za kwotę 784.447,00 zł),
 3 uchwały dotyczące zamiany nieruchomości – w 2019 roku zrealizowano 1uchwałę,
w wyniku której miasto zbyło na rzecz osoby fizycznej nieruchomość o powierzchni
0,1133 ha i nabyło od tej osoby nieruchomości o powierzchni łącznej 1,1961 ha; dopłata
na rzecz osoby fizycznej z tytuły zamiany wyniosła 437.853,49 zł, którą miasto będzie
płacić w ratach rocznych.
W 2019 roku rada miasta podjęła również 2 uchwały dotyczące obciążenia nieruchomości
służebnością. Uchwały nie zostały zrealizowane.
Miasto sprzedało 43 lokale na rzecz ich najemców. Po uwzględnieniu przysługującej
najemcom bonifikaty wpływy z tego tytuły wyniosły 555.375,27 zł i 178,35 zł z tytułu opłaty
za użytkowanie wieczyste gruntu.
W 2019 roku obowiązywało 968 umów dzierżawy i najmu nieruchomości miasta Konin,
w tym 85 nowych umów zawartych w 2019 roku oraz 57 umów dzierżawy i najmu
nieruchomości Skarbu Państwa, w tym 14 nowych umów zawartych w 2019 roku.
Wpływy w 2019 roku z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz bezumownego
korzystania z nieruchomości miasta Konin wyniosły 1.156,768,12 zł brutto, natomiast Skarbu
Państwa wyniosły 29.786,64 zł brutto.
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1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego wygasło z mocy ustawy, ale fakt ten
musiała

potwierdzić

gmina

wydając

stosowane

zaświadczenia.

Dopiero

one

są

potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności. Miasto w 2019 roku wydało łącznie
5461 takich zaświadczeń.
Miasto nadal boryka się z problemem braku środków finansowych na odszkodowania za
przejęte grunty i wykupy nieruchomości. Na odszkodowania niezbędna jest kwota
5.700.000,00 zł:
- dla osób prawnych 2.800.000,00 zł (w tym 2.132.000,00 zł odszkodowanie dla Skarbu
Państwa),
- dla osób fizycznych – 2.900.000,00 zł.
Natomiast na wykupy nieruchomości miasto powinno przeznaczyć 4.000.000,00 zł.
Z zakresu geodezji i katastru w 2019 roku przyjęto 10 projektów uchwał Rady Miasta
Konina, w tym w sprawie:
 scalenia i podziału nieruchomości w obrębie Wilków w rejonie ulicy Brzozowej,
w wyniku której powstało 113 działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
mieszkaniowo-usługową, usługi i drogi,
 nadania nazwy Bulwarowi Nadwarciańskiemu,
 nadania nazw ulic – nazwy nadano 26 ulicom w mieście.
Zmiany w zasobie geodezyjnym i kartograficznym był w trakcie 2019 roku wprowadzane
również na podstawie 77 decyzji administracyjnych i 78 postanowień w sprawach podziału
nieruchomości

oraz

w

sprawach

zmiany

danych

ewidencyjnych

nieruchomości.

W wyniku wydania decyzji administracyjnych w postępowaniach prowadzonych na wniosek
właścicieli nieruchomości na własność Miasta Konina, z mocy prawa, zostało przejętych pod
drogi publiczne 2,0251 ha gruntów o szacunkowej wartości 911.389,00 zł. W związku
z powyższym szacunkowy dług z tytułu niewypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod
drogi publiczne, w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli nieruchomości,
wynosi 2.107.355.00 zł.
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Wydział Geodezji i Katastru:
 wprowadził łącznie 5358 zmian do części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków,
 przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 968 operatów
technicznych z wykonanych prac geodezyjnych,
 przeprowadził 147 narad koordynacyjnych sytuowania sieci uzbrojenia teren,
 przeanalizował 689 umów kupna-sprzedaży nieruchomości pod kątem zasadności
wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości
jednorazowej opłaty z tytułu tzw. renty planistycznej”, w wyniku czego zostały wszczęte
4 postępowania.

56

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 31.12.2019 roku mieszkaniowy zasób miasta Konina wynosił 1819
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 73.800,27 m2, z tego:
a) 968 lokali o powierzchni użytkowej 38.173,83 m2 w 108 budynkach komunalnych,
b) 846 lokali o powierzchni użytkowej 35.440,90 m2 w 140 budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały,
c) 5 lokali ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w zasobach Konińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej o łącznej powierzchni użytkowej 185,54 m2.
W zasobach mieszkaniowych miasta są również 3 budynki będące w przymusowym zarządzie
miasta (OSM), w których znajdują się:
a) 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.020,25 m2,
b) 1 lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 132,00 m2.
Miasto Konin posiada w zarządzie także 1 lokal mieszkalny Skarbu Państwa
o powierzchni użytkowej 35,04 m2.

W celu realizacji zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach miasto wynajmowało w roku 2019 dodatkowo 30 lokali
mieszkalnych, stanowiących własność innych podmiotów, na podstawie umów najmu
z prawem do podnajmu, o łącznej powierzchni użytkowej 1.242,32 m2, tj.:
a) 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej

613,74 m2 w budynku przy ul. Zofii

Urbanowskiej 1 należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Koninie,
b) 12 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 491,88 m2 w budynku przy ulicy Wodnej 39
należącym do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie,
c) 1 lokal o powierzchni użytkowej 26,56 m2 w budynku przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6 należącym do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie –
w dniu 30.12.2019 r. zostało podpisane porozumienie z KSM ze skutkiem na dzień
31.12.2019 r. o rozwiązaniu umowy najmu lokalu za porozumieniem stron,
57

d) 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,20 m2 w budynku przy ul. Zakole 5 należącym do
Wspólnoty Mieszkaniowej Zakole 5,
e) 2 lokale o łącznej powierzchni 61,94 m2 w budynkach przy ul. Kolskiej 18 i 20
należących do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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 jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Koninie.
W dniu 21 kwietnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego, która m.in. uchyliła pojęcie lokalu socjalnego wprowadzając w to miejsce najem
socjalny.
Na dzień 31.12.2019 roku, liczba lokali z najmem socjalnym wynosiła łącznie 302 lokale
o łącznej powierzchni użytkowej 10.334,35 m2.
Taka liczba lokali na najem socjalny wynika z faktu, że najem socjalny funkcjonuje zarówno
w budynkach komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, a także
w lokalach wynajmowanych przez miasto Konin od innych podmiotów z prawem do
podnajmu.
Na dzień 31.12.2019 roku miasto w swoich zasobach mieszkaniowych posiadało 3 lokale
wskazane na tymczasowe pomieszczenia, z tego aktualnie jeden jest zajmowany na podstawie
umowy a dwa lokale zajmowane są bezumownie.
Sposób wyodrębnienia pomieszczeń tymczasowych jest analogiczny, jak w przypadku najmu
socjalnego lokalu. Status takiego pomieszczenia ustala się poprzez zawartą umowę, przy
czym może to być lokal o obniżonym standardzie.
Przyjmuje się, że tymczasowe pomieszczenia mogą być tworzone w lokalach znajdujących
się w budynkach z lokalami o obniżonym standardzie przy ul. Szpitalnej 60 oraz ul. Marii
Dąbrowskiej 8 a, b i c – w przypadku odzyskania lokalu w tych budynkach, lokal taki można
będzie wskazać jako tymczasowe pomieszczenie.
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W budynkach mieszkalnych 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.
Ponadto miasto posiada 13 budynków użytkowych wolnostojących, w których znajduje się 37
lokali o łącznej powierzchni użytkowej 4.599,93 m2; administrowanie budynkami przekazano
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wcześniej zajmował się tym Wydział Spraw
Lokalowych).
W 2019 roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami posiadał w administrowaniu
następujące budynki stanowiące własność miasta Konina przy:
- ul. Sosnowej 2 – wydzierżawiony, wykorzystywany na cele handlowe,
- ul. Alei Cukrowniczej – pustostan po dawnym magazynie cukru,
- ul. Ametystowej 1 – budynek stanowiący noclegownię dla osób bezdomnych, umowa
użyczenia z PCK,
- ul. Okólnej 54 – umowa użyczenia dla MONAR,
- ul. Spółdzielców 44 B – umowa dzierżawy i ul. Spółdzielców 44 C – umowa użyczenia,
- ul. Nowiny – 8 kompleksów budynków gospodarczo-garażowych o łącznej pow. 1212 m2,
z czego w 2019 r. w wynajmie była powierzchnia 957 m2 (56 umów najmu),
- ul. Gajowej 1 – budynek schroniska dla zwierząt, administrowany wspólnie z Wydziałem
Gospodarki Komunalnej,
- ul. Staszica 7 – budynek mieszkalny, zawarta umowa użyczenia,
- ul. Poznańskiej 36 – budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, pustostany przeznaczone
do rozbiórki,
- ul. Poznańskiej 38 – budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, pustostany przeznaczone
do rozbiórki,
- ul. Piaskowej 33 – budynek mieszkalny, pustostan przeznaczony do rozbiórki,
- ul. Okólnej 29B – pustostan.
Wydział był również administratorem następujących budynków stanowiących własność
Skarbu Państwa przy:
- ul. Przemysłowej 120 – budynek mieszkalny wydzierżawiony osobom fizycznym,
- ul. Alei Cukrowniczej 15A – budynek strażnicy OSP " Cukrownia Gosławice",
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- ul. Muzealnej 4 – budynek strażnicy OSP Gosławice,
- ul. Muzealnej – budynek biurowo-magazynowy, pustostan.
Z kolei Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie administruje budynkami przy:
 ul. Błaszaka 2b – 14 lokali – 12 z nich o powierzchni ogółem 775,73 m2 było
wynajmowanych, a 2 to pustostany,
 ul. Aleje 1 Maja 6 – najem powierzchni 140 m2,
 ul. Urbanowskiej – najem powierzchni 53,07 m2 do listopada 2018 roku, a od grudnia
2018 roku najem powierzchni 109,26 m2,
 ul. Staszica 27 – najem powierzchni 45,0 m2,
 ul. Powstańców Wielkopolskich 14 – najem powierzchni 435,0 m2,
 ul. 3 Maja 28/32 – najem powierzchni 32,00 m2.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego do zadań własnych gminy
należy tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej. Gmina na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie zapewnia lokale
w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe
gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Obowiązkiem miasta jest również zapewnienie najmu socjalnego lokalu osobom, wobec
których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, przyznał pozwanym prawo do
zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, obowiązek.
Miasto ma także obowiązek wskazać tymczasowe pomieszczenie 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 latach
2015-2019 z tytułu odszkodowanie za nie wskazanie oferty lokalu socjalnego osobie
uprawnionej z mocy wyroku miasto wypłaciło odszkodowanie w wysokości ogółem
99.083,99 zł; w samym 2019 roku była to kwota 5.596,89 zł.
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Potrzeby mieszkaniowe w mieście Koninie są bardzo duże.
Na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z zasobów miasta Konina w 2019 roku
oczekiwało łącznie 678 osób/rodzin, w tym na mieszkanie komunalne 308 osób/ rodzin a na
lokal socjalny 370 osób/rodzin.
Ponadto

miasto

miało

zarejestrowanych

161

sądowych

wyroków

eksmisyjnych

z przyznanym prawem do najmu socjalnego lokalu (w tym 95 wyroków dotyczy lokali
miasta, a 66 wyroków dotyczy lokali innych właścicieli) oraz 37 wyroków bez przyznanego
prawa do najmu socjalnego lokalu (w tym 17 wyroków dotyczy lokali miasta, a 20 wyroków
lokali innych właścicieli).
W roku 2019 miasto przydzieliło łącznie 74 lokali mieszkalnych, z czego najem lokali
komunalnych – 31, lokali na najem socjalny – 40, lokali zamiennych – 2, tymczasowych
pomieszczeń – 1.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina
określone zostały w uchwale nr 115 Rada Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz
uchwale ją zmieniającej (nr 247) z dnia 27 listopada 2019 roku.
Uchwała obejmuje uściślenie i uszczegółowienie obowiązujących zasad 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.
Uchwała wprowadza zmiany w procedurze ubiegania się o przydział lokalu z zasobów miasta,
określa nowe kryteria wyboru osób, z którymi zawierane będą umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony i na czas oznaczony – umowy najmu socjalnego lokalu,
pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne, mieszkania chronione, w tym:
 wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub
podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu,
 pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najem socjalny lokalu.
Nastąpiła zmiana progów dochodowych – średni dochód z 3 ostatnich miesięcy na 1 członka
gospodarstwa domowego nie może przekraczać:


dla umów na czas nieoznaczony (lokal komunalny):
- w gospodarstwie wieloosobowym – 150% najniższej emerytury (było 100%),
- w gospodarstwie 1-osobowym – 200% najniższej emerytury (było 150%).



dla umów na czas oznaczony (najem socjalny lokalu):
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- w gospodarstwie wieloosobowym – 75% najniższej emerytury (było 50%),
- w gospodarstwie 1-osobowym – 100% najniższej emerytury (było 75%)
Wprowadzono dwie listy: listę mieszkaniową i listę socjalną oraz dwa rejestry: rejestr
wyroków eksmisyjnych z prawem do najmu socjalnego lokalu i rejestr wyroków
eksmisyjnych – tymczasowe pomieszczenia. Zapisano również możliwość przeznaczania
zasobów mieszkaniowych na mieszkania chronione i treningowe.
Ustalenia zawarte w opracowanych zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta Konina stanowią podstawę do zawierania umów najmu lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Konina. Zgodnie
z uchwałą nr 115 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku zarządzeniem Prezydenta
Miasta Konina nr 88 z dnia 7 czerwca 2019 roku powołano Społeczną Komisję
Mieszkaniową. Zadaniem nowej komisji, jako organu kontroli społecznej, jest nie tylko
weryfikacja i opiniowanie nowych wniosków o przydział lokalu, ale 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 roku 2019 komisja dokonała weryfikacji – aktualizacji osób będących już na listach oraz
zaopiniowania i weryfikacji wniosków złożonych od poprzedniej komisji, tj. od dnia
28.06.2017 roku do dnia 30.09.2019 roku, następnie w każdym roku wnioski złożone od 1.10.
poprzedniego roku do 30.09. danego roku. Komisja będzie opiniować i weryfikować wnioski
w IV kwartale danego roku.
W okresie od dnia 28.06.2017 roku do dnia 30.09.2019 roku zarejestrowanych zostało 284
nowych wniosków o przydział lokalu z zasobów miasta Konina, które zostały zaopiniowanie
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w IV kwartale 2019 roku.
Zgodnie z obowiązującą procedurą od dnia 01.10.2019 roku przyjmowane są nowe wnioski,
które zostaną zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w IV kwartale 2020
roku. W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku zarejestrowano 16 nowych
wniosków.
W dniu 24 kwietnia 2019 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nr 114 w sprawie
uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata
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2019-2023. Program ten określa zasady oraz kierunki prowadzonej przez miasto Konin
polityki mieszkaniowej. Dokument pozwala nie tylko uporządkować podstawowe
zagadnienia dotyczące formuły zarządzania majątkiem gminnym, kształtowania warunków
funkcjonalnych dla innych właścicieli zasobów, ale również daje możliwość racjonalizacji
wydatkowania środków finansowych.
W 2019 roku został przekazany miastu przez Darczyńców, Panią Itę Pluta-Witaszek i Pana
Wiesława Wojciecha Pluta-Plutowskiego, nowo wybudowany i oddany do użytku budynek
mieszkalny przy ul. Erazma Pietrygi 3. W budynku powstały 24 lokale mieszkalne o łącznej
powierzchni użytkowej 1.039,68 m2. Przydział lokali w tym budynku otrzymały osoby
rodziny oczekujące na przydział lokalu z zasobów miasta Konina, w wyniku zamiany lokalu
komunalnego oraz wskazane przez Darczyńców. W budynku powstały również mieszkania
treningowe, na podstawie umów użyczenia 4 lokale (o łącznej powierzchni użytkowej
204,52 m2) zostały przekazane jako mieszkania wspomagane/treningowe w celu realizacji
zadań związanych działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób z całościowymi
zaburzeniami rozwoju (w tym autyzmem i zespołem Aspergera).
Ponadto w roku 2019 miasto Konin wspólnie z MTBS Sp. z o.o. w Koninie realizowało
zadanie pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami
w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach nr 478/7 i 478/4
obręb Starówka. W wyniku tego zadania powstały 2 budynki z 32 lokalami mieszkalnymi
o powierzchni użytkowej 1440,30 m2 i 8 lokalami użytkowymi o powierzchni użytkowej
1125,22 m2. W związku ze wspólną realizacją tego zadania przez Miasto z inwestorem,
tj. MTBS Sp. z o.o. w Koninie przy udziale współfinansowania z BGK uzyskanego
z Funduszu Dopłat w ramach narodowego programu mieszkaniowego, miasto Konin
dokonywało naboru przyszłych najemców lokali mieszkalnych w tych budynkach. Przydział
lokali otrzymały zarówno osoby/rodziny oczekujące na listach przydziału lokali z zasobów
miasta Konina jak również na listach przydziału lokali z zasobów MTBS.
W roku 2019 na wykonanie remontów zasobów mieszkalnych w budynkach komunalnych
miasto przeznaczyło 1.138.202,07 zł, a na konserwację budynków i lokali 267.643,01 zł.
Stan zadłużenia czynszowego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 4.540 tys. zł.
W 2019 roku prezydent podjął decyzje – na wniosek 5 dłużników – o umorzeniu należności
z tytułu opłat czynszowych na łączną kwotę 43.773,17 zł. W trakcie roku prezydent
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podejmował również decyzje o rozłożeniu spłaty należności czynszowych na raty; na koniec
2019 roku miasto miało 85 aktywnych umów-ugód, w ramach których dłużnicy spłacili
należności w wysokości 289.093,77 zł.
W zakresie spłaty należności istnieje również możliwości spłaty zadłużenia w formie
świadczenia niepieniężnego (odpracowania zaległości). Aktualnie zawarte są 32 umowy;
kwota do odpracowania to 288.535,69 zł; według stanu na dzień 31.12.2019 roku
odpracowano zadłużenie w wysokości 154.965,87 zł.

W 2019 roku wydano:
 2018 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego – w 2019 roku wypłacono
dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.6051.226,92 zł,
 842 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego – kwota wypłaconych
dodatków energetycznych w 2019 roku wyniosła 51.521,85 zł.
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 9.07.2019 roku z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego trzy umowy w sprawie stosowania dopłat do czynszu dla
najemców tych budynków.
W 2019 roku Miasto wydało 37 decyzji o przyznaniu dopłaty do czynszu zgodnie z zawartą
umową z BGK. Na podstawie wydanych decyzji Bank przekazał Miastu środki na wypłatę
tych dopłat, a miasto MTBS Sp. z o.o., aby inwestor zaliczył je najemcom w poczet
przyznanych dopłat. Łączna kwota dopłat za okres trzech miesięcy (październik-grudzień
2019 roku) wyniosła 20.455,52 zł.
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Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rada Miasta podjęła łącznie 5 uchwał, w tym:
1) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
 uchwała nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina, dla wybranych terenów położonych na 4 osiedlach,
 uchwała nr 113 Rady miasta Konina z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada,
2) o uchwaleniu miejscowych planów:
 uchwała nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1)
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. poz. 2874),
 uchwała nr 37 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych
obszarów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. poz. 2878),
 uchwała nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka,
Kurów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 7 października 2019 r. poz. 8433).
W

trakcie

opracowania

pozostają

procedury

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania miasta Konina dla:
 Łężyna,
 wybranych terenów położonych na 7 osiedlach (Laskówiec, Niesłusz, Morzysław,
Przydziałki),
 wybranych terenów położonych na 4 osiedlach (Niesłusz, Starówka, Pawłówek,
Czarków),
 terenu położonego wzdłuż ulicy Osada,
 Grójca – za rzeką Wartą,
 rejonu ulicy Kazimierza Błaszaka.
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W roku 2019 wydano łącznie 282 decyzji, z czego 269 dotyczyło pozwoleń na budowę.
W tym, między innymi, 2 na budowę budynków wielorodzinnych, 70 na budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, 7 na budowę sklepów i obiektów usługowych, 5 na budowę
obiektów związanych z przemysłem magazynowym. Pozostałe decyzje dotyczyły głównie
przebudowy lub rozbudowy istniejących już obiektów, a także rozbiórki obiektów. W 2019
roku przyjęto również 166 zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
We wrześniu 2018 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nr 790 w sprawie
przygotowania przez Prezydenta Miasta Konina projektu uchwały Rady Miasta Konina
ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Na jej podstawie miasto
zinwentaryzowało w 2019 roku reklamy w mieście, aby móc przygotować odpowiednie
zasady i warunki sytuowania w mieście obiektów małej architektury. Trwają prace na
ostatecznym kształtem uchwały.
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Transport – system komunikacji miejskiej i drogi
Tuż przy południowej granicy Konina przebiega Autostrada A2, będąca częścią trasy
europejskiej E30. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 92 łącząca Rzepin z Warszawą
i droga krajowa nr 25 z Bobolic do Oleśnicy. W granicach miasta są również drogi: krajowa
nr 72 Konin – Rawa Mazowiecka, wojewódzka nr 264 Konin – Kleczew, wojewódzka nr 266
Konin – Ciechocinek.
Komunikację

autobusową

w

Koninie

i

okolicach

zapewniają

miejskie

spółki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. i Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie Sp. z o.o. oraz prywatni przewoźnicy. Aktualnie 16 przewoźników korzysta
z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i są to: "BUS" Andrzej Gawroński, KPTS
Inowrocław, KPTS Włocławek, EURO-BUS Krysztofowicz, PKS Transport Turek, TRAKO
Wrocław, PKS Staszów, PKS Łódź, EUROMATPOL Mateusz Czkalski, JAR-TRANS
Jarlaczyński Bartosz, MALTRANS Malwina Gawrońska-Jaszczura, "WIKTORIA", Koleje
Wielkopolskie, WiP TRANS s.c., FLIXBUS Warszawa oraz PHU-T Sapikowski Wojciech.
PKS S.A. zapewniał przewozy autobusowe na terenie powiatów konińskiego, kolskiego
i słupeckiego, a MZK Sp. z o.o. przewozy autobusowe głównie na terenie miasta.
W 2019 wprowadzony został nowy rozkład jazdy autobusów MZK. Przy opracowywaniu
rozkładów jazdy zastosowano modułową częstotliwość kursowania pojazdów oraz
koordynację pomiędzy poszczególnymi liniami komunikacyjnymi na wspólnych odcinkach
ich tras.
W Koninie oprócz aplikacji SkyCash, za pomocą której można kupować bilety na przejazdy
autobusami MZK, funkcjonuje nowa aplikacja MoBilet (od 01.08.2019 roku), za pomocą
której można kupować bilety na przejazdy autobusami MZK czy też opłacać postój pojazdu
w płatnej strefie parkowania.
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
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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. Ewentualna rozbudowa systemu jest
uzależniona od możliwości finansowych miasta oraz potrzeb mieszkańców.
Konin jest również stacją linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice, będącej
częścią europejskiej linii kolejowej E-20 Berlin – Moskwa. W 2019 roku PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zakończyły modernizację linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa –
Poznań, co umożliwiło powrót do podróżowania pociągami na trasie Poznań – Konin –
Warszawa. Miasto nadal jednak oczekuje na budowę nowego dworca PKP, którą realizować
miała Dekada oraz PKP S.A. i jej spółka zależna Xcity Investment. Prezydent Konina
w listopadzie 2019 roku zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą o doprowadzenie do
podjęcia ostatecznej decyzji przez Zarząd PKP S.A. w sprawie rozpoczęcia budowy dworca
PKP w Koninie. W odpowiedzi wpłynęła kopia pisma do PKP, w którym ministerstwo prosi
spółkę o zintensyfikowanie działań umożliwiających rozpoczęcie inwestycji.
W granicach Konina, jest prawie 218 kilometrów dróg publicznych, w tym:
 krajowych – 28,659 km,
 wojewódzkich – 7,798 km,
 powiatowych – 58,734 km,
 gminnych – 122,510 km,
oraz ok. 96 km dróg wewnętrznych.
Obiektów inżynieryjnych jest 39: 16 mostów, 13 wiaduktów, 6 estakad, 2 przejścia
podziemne i 2 kładki dla pieszych. Zaś ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych –
37,497 km.
Dbanie o stan dróg i obiektów w mieście to zadanie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
(ZDM). Wydatki jednostki, wykonane na kwotę 16.299.960,81 zł, to głównie remonty
i utrzymanie dróg (w szczególności jest to zimowe utrzymanie, na które ZDM przeznaczył
w 2019 roku niespełna 2,3 mln zł) oraz drogowych sygnalizacji świetlnych, ale także
utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
Rok 2019 to niestety kolejny rok problemów związanych ze stanem estakad na Trasie
Bursztynowej. Na wschodniej nitce Trasy Bursztynowej wymieniono łącznie trzy kable
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sprężające – jeden długi 130 m w estakadzie E5, pomiędzy podporami 5-7 i dwa krótkie kable
20 m w estakadzie E8. Dokonano również uzupełnienia iniektu w pozostałych kablach
sprężających estakady E5, E7, E8 po stronie wschodniej. Technologia wymiany długich kabli
polegała na odcięciu i demontażu kabla, wykonaniu żelbetowych elementów oporowych,
montażu wykonanej konstrukcji stalowej i dewiatorów nad podporami, wbudowaniu nowych
splotów kabli sprężających, wykonaniu sprężenia i zabezpieczenia antykorozyjnego splotów.
Należy dodać, że miasto nie poniosło kosztów tych napraw, a w wyniku negocjacji z firmą
PORR S.A. oraz firmą FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. nie poniesie również kosztów
napraw na zachodniej nitce trasy. Wykonywane zostały także dalsze badania estakad i mostu
M6 wraz z opracowaniem ekspertyz.
Zadania ZDM to również oświetlenie ulic, placów i dróg, a to aż 8,5 tysiąca punktów
świetlnych oraz utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej o długości ponad 200 km. Na
wydatki związane z oświetleniem ulic, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów terenie
miasta Konina przeznaczono kwotę 3.297.737,32 zł, co stanowi 20,23% ogólnej sumy
wydatków ZDM za 2019 rok. Najwyższą kwotę wydatków odnotowano na zakup energii.
Wielkość ta wynosi 1.745.260,66 zł.
Kwotę 1.249.293,70 zł zarząd przeznaczył na utrzymanie i konserwację kanalizacji
deszczowej, przepompowni i osadników oraz rowów na terenie Konina, a także na opłaty
stałe i zmienne za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska. Znaczny
wzrost tych opłat – o ponad 215% w stosunku do wydatków w 2018 roku – spowodowany
jest zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. W 2019 roku koszty z tego tytułu wyniosły
315.375,00 zł.
W 2019 roku Rada Miasta Konina uchwałą nr 136 z dnia 29 maja 2019 roku dokonała zmian
w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Koninie. I tak:
1) dla ułatwienia mieszkańcom Konina w poruszaniu się samochodami po mieście w okresie
przedświątecznym wprowadziła dodatkowe dni wolne od poboru opłat za parkowanie
w SPP, tj. w Wielki Piątek (przed Świętami Wielkanocnymi), piątek po Bożym Ciele,
2 Maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester),
2) zwiększyła stawkę podstawowej opłaty za godzinę postoju w SPP ze 1,50 zł/godz. na
2,00 zł/godz.,
3) upoważniła dyrektora ZDM do rozpatrywania i podejmowania decyzji w zakresie spraw
związanych ze SPP.
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Strategia miasta, przedsiębiorczość i tereny inwestycyjne w Koninie
Na początku marca 2019 roku został utworzony Wydział Strategii i Marketingu Miasta. Do
głównych zadań Wydziału na rok 2019 należało opracowanie nowej strategii Miasta Konina
oraz narzędzi, które posłużą do jej realizacji. Opracowana została idea miasta – Konin Zielone
Miasto Energii oraz model zwiększania potencjału rozwojowego miasta.
Celem budowania nowej strategii było stworzenie wizerunku Miasta Konina, który zwiększy
poczucie tożsamości mieszkańca oraz jego identyfikowanie się z miastem. Wizerunek ten
pozwoli na kreowanie nowych wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych.
Nowa idea została opracowana w taki sposób aby budowała na mocnych stronach i obecnych
symbolach regionu, była wiarygodna i można było się z nią łatwo identyfikować. Idea
odwołuje się do nowoczesnych trendów o wysokim potencjale rozwoju. Jest atrakcyjna dla
mieszkańców i inwestorów. Idea ma inspirować, ułatwiać generowanie pomysłów i działań.
Stwarzać podstawy do ustalania priorytetów i podejmowania decyzji.
W ten sposób powstał model, w którym zwiększenie potencjału rozwojowego miasta zostało
zdefiniowane, jako dążenie do zwiększenia poziomu kreatywności i zdolności generowania
oryginalnych rozwiązań przez ludzi, organizacje i podmiotu, które znajdują się w systemie.
Model ten ma przyczynić się do pomnażania lokalnych zasobów, rozwijania zdolności
pozyskiwania nowych zasobów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wytwarzania
i wdrażania nowych rozwiązań.
Model ten stał się podstawą do wypracowania trzech filarów rozwoju miasta: Energii Ludzi,
Zielonej Energii oraz Zieleni w Mieście oraz projektowania dalszych prac związanych
z budowaniem strategii rozwoju miasta. Opracowano plan tworzenia strategii uwzględniając
włączanie społeczności lokalnej (mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,
szkół i uczelni) oraz wydziałów urzędu, a także wszystkich jednostek organizacyjnych miasta.
Procesowi temu towarzyszyło założenie, że szeroka forma komunikacji i dialogu społecznego
zapewnią najlepsze efekty.
Punktem wyjścia

było spotkanie z

kierownikami

wszystkich

wydziałów

urzędu

zorganizowane 6 maja 2019 roku oraz wewnętrzny warsztat z udziałem prezydenta i jego
zastępców w dniu 27 maja 2019 roku, podczas którego omówiona została wypracowana idea
miasta oraz plan dalszych prac nad przygotowaniem strategii. 28 maja 2019 roku
uruchomiona została podstrona www.konin.pl/strategia, na której zaprezentowana została
nowa wizja Konina. Uruchomiono również wydarzenie na fanpage’u miasta Konina. I love it.,
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na

którym

można

było

przesyłać

swoje

opinie,

komentarze

i

pomysły:

https://www.facebook.com/events/342429989992614.
1 czerwca 2019 roku w Parku Chopina podczas Zaczarowanego Dnia Dziecka odbył się
happening, podczas którego rozmawialiśmy z mieszkańcami o idei Konina Zielonego Miasta
Energii oraz zbieraliśmy pomysły mieszkańców na realizację tejże idei. W happeningu
uczestniczyło 400 osób i łącznie zgłoszono 93 pomysły.
18 czerwca 2019 r. zorganizowaliśmy warsztat kreatywny pt. Kreujemy Razem. Biorąc pod
uwagę statystyki organizowanych do tej pory miejskich konsultacji, również i w tej formie
wzięła udział rekordowo duża liczba osób – 130 uczestników. Podczas warsztatu
wypracowano wspólnie z uczestnikami misję miasta, wartości oraz cele strategiczne.
Wypracowana synteza wyników została następnie poddawana analizie. 11 lipca odbyło się
spotkanie robocze z prezydentem i jego zastępcami, a następnie cykl spotkań i rozmów
z uczestnikami warsztatów sprawdzający czy opracowana synteza dobrze odzwierciedla to, co
zostało wypracowane na warsztacie. Wyniki prac zostały poddane dalszym konsultacjom
społecznym.
30 sierpnia 2019 r. na podstronie „Strategia” portalu www.konin.pl zamieszczona została
pierwsza część Strategii Rozwoju Miasta Konina. Część ta zawierała wizję, misję, wartości
oraz cele strategiczne. Część została poddana dalszym konsultacjom.
5 września 2019 r. odbył się kolejny warsztat kreatywny pt. Wdrażamy Razem, który tak jak
poprzedni był otwarty dla każdego mieszkańca, jednak ze szczególnym zaproszeniem dla
osób, które będą brały aktywny udział we wdrażaniu strategii. Wypracowano na nim strategie
cząstkowe oraz listę strategicznych projektów, które muszą być w mieście uruchomione, aby
realizować główną strategię.
26 września, 4 i 10 października 2019 r. odbyły się warsztaty wewnętrzne. Ich celem było
uzupełnienie programów planami wydziałów i jednostek, analiza planów wydziałów
i jednostek pod kątem konkretnych celów i obszarów strategicznych oraz określenie roli
wydziałów i jednostek w ich realizacji. Podobne warsztaty zorganizowano 30 września
i 21 października 2019 roku z przedstawicielami spółek miejskich i zastępcami prezydenta.
19 i 27 listopada 2019 roku odbyły się ostatnie prace mające na celu ustalenie priorytetowych
projektów rozwojowych w Strategii Rozwoju Miasta, a 23 grudnia publikacja nowej Strategii
Rozwoju Miasta Konina.
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Z myślą o realizacji strategii opracowany został również plan wdrożenia elektronicznego
Systemu Koordynacji Strategii oraz Koordynacji Promocji – narzędzia, które zapewni nadzór
nad realizacją strategii oraz nad spójnością i efektywnością realizowanych projektów
strategicznych. System zawiera moduł akceptacji projektów, akceptacji materiałów
promocyjnych, katalog gadżetów reklamowych, katalog i system zamówień reklamowych
nośników miejskich, kalendarz wydarzeń. Wprowadzenie systemu będzie miało wpływ na
wzrost efektywności oraz wyższy standard działań. Przyniesie realne korzyści finansowe oraz
zapewni poprawę wizerunku Miasta. W ramach przygotowań do wprowadzenia systemu
Dokonano analizy wszystkich projektów, które poszczególne wydziały i jednostki planują
zrealizować w roku 2020 pod kątem ich

spójności z celami strategicznymi. System

obowiązuje od lutego 2020 roku.
Niezależnie od prac nad strategią oraz Systemem Koordynacji Strategii Wydział Strategii
i Marketingu uczestniczył w:
 organizacji Konińskiego Kongresu Edukacyjnego „Szkoła Naszych Marzeń”,
 pracach nad opracowaniem strategii rozwoju edukacji w mieście oraz pozyskania środków
na jej przygotowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), z Programu
Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
 tworzeniu nowego Programu Wspierania i Pobudzania Przedsiębiorczości,
 pracach przy pozyskaniu środków na realizację strategii z Programu „Rozwój Lokalny” ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
 tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Konina.

W ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 w trakcie 2019 roku
realizowane były:
1. Konińskie Targi Przedsiębiorczości – 13 kwietnia 2019 roku odbyła się kolejna edycja
Konińskich Targów Przedsiębiorczości Przemysłu Spożywczego. Miejscem wydarzenia
była hala widowiskowo-sportowa MOSiR w Koninie przy ul. Popiełuszki 2a. W tym roku
swoją ofertę zaprezentowało blisko 60 wystawców, w tym wystawcy z miast partnerskich
Konina: z Francji, Łotwy i Chin. Jak co roku wszyscy wystawcy targów wzięli udział
w konkursie w trzech kategoriach: produkt najwyższej jakości, profesjonalna prezentacja
oferty i lokalna firma – oferta i jej prezentacja. W kategorii produkt najwyższej jakości
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zwyciężyła Tłocznia Soków Owocowych „TeSo” Izabela Płonka, w kategorii
profesjonalna prezentacja oferty firma Chemat Sp. z o.o. i w kategorii lokalna firma –
oferta i jej prezentacja firma Natubay Sp. z o.o. Wszyscy zwycięzcy otrzymali rysunki
z architekturą miejską w wykonaniu artystki plastyka Mirosławy Dimitrow. Ponadto
zwycięzca w kategorii lokalna firma – oferta i jej prezentacja otrzymał voucher o wartości
2.000,00 zł ufundowany przez Adriana Jaworskiego – Mistrza Polski Juniorów Carvingu,
który w trakcie Targów zaprezentował sztukę rzeźbienia w owocach i warzywach.
Podczas V Konińskich Targów Przedsiębiorczości nagrodzono również laureatów
konkursu pn. „Młody przedsiębiorca – pomysł na biznes z uwzględnieniem wiedzy
o przedsiębiorczości”, który polegał na przygotowaniu w 3-osobowych zespołach
prezentacji multimedialnej dotyczącej pomysłu na biznes. Zwycięzcami konkursu zostali
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. Drugie miejsce zajęli uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Koninie i trzecie uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Koninie.
2. II Wielkopolski Kongres Gospodarczy – 23 września 2019 roku w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Koninie odbył się pierwszy dzień II Wielkopolskiego Kongresu
Gospodarczego. Inicjatorem wydarzenia była Wielkopolska Rada Trzydziestu, powołana
przy Samorządzie Województwa Wielkopolskiego. W jej skład wchodzi 30 organizacji
gospodarczych z regionu. Kongres zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Celem kongresu było utworzenie regionalnej platformy
wymiany doświadczeń i dyskusja na temat konkurencyjnego i innowacyjnego rozwoju
wielkopolskiej gospodarki. Całe wydarzenie składało się z trzech głównych paneli.
Pierwszy z nich dotyczył wpływu procesów migracyjnych na rynek pracy, drugi sukcesji
w biznesie i trzeci poruszał kwestie dotyczące transformacji regionu i płynących z tego
korzyści dla biznesu. Każdy panel poprzedzony został wykładem wprowadzającym przez
ekspertów

z

danej

dziedziny.

Pierwszy

dzień

II

Wielkopolskiego

Kongresu

Gospodarczego zakończono trzema różnymi warsztatami. Warsztat pierwszy dotyczył
przeciwdziałania trudnościom przedsiębiorstw w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry
pracowniczej i możliwości kształcenia dualnego w Polsce. Warsztat poprowadziło
Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Drugi
warsztat dotyczył ekonomii społecznej dla MSP, który został poprowadzony przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – WOES i trzeci poświęcony został
rekultywacji terenów pokopalnianych i OZE, który poprowadziła prof. dr hab. inż.
Mirosława Gilewska.
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3. Gala Konińskiego Biznesu – 8 lutego 2019 roku w Sali Widowiskowej Konińskiego
Domu Kultury odbyła się XXII edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. Kapituła
przyznała nominacje firmom, które w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem,
ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy naszego miasta. W 22019 roku
wręczono cztery statuetki „Złotego Konia”. W kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo roku”
laureatem została restauracja włoska „Tutti Santi”, która właśnie obchodziła trzecią
rocznicę istnienia. Tytuł „Małej i średniej firmy roku” trafił do firmy Hortimex Plus
Sp. z o.o. a „Sponsor roku – za serce” to FHU „ProARTI” Artur Chojnacki. W kategorii
„Człowiek roku” wygrał laureat Fryderyka 2017, jeden z najwybitniejszych skrzypków
swojego pokolenia Janusz Wawrowski. Galę Konińskiego Biznesu 2019 zakończył
występ Olgi Bończyk i Katarzyny Żak. Artystki wystąpiły z programem stworzonym
specjalnie na tę okazję.
4. Płatne staże dla młodzieży – kolejny raz przeprowadzono konkurs dla studentów
konińskich uczelni oraz uczniów szkół średnich z Konina wyróżniających się dobrymi
wynikami w nauce, a także aktywnością na rzecz szkoły i miasta. W ramach konkursu
należało przygotować CV oraz list motywacyjny do wybranego pracodawcy.
Decydującym etapem, była rozmowa z Komisją Konkursową, podczas której kandydat
miał szansę się zaprezentować, opowiedzieć o swoich planach zawodowych i wymarzonej
pracy. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom, w związku z czym Komisja
Konkursowa nie miała łatwej decyzji, komu przyznać nagrodę. Po długich rozmowach
postanowiono, że staż odbędzie trzech studentów z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie i sześcioro uczniów konińskich szkół średnich. Staże odbyły się
podczas wakacji, tak, aby nie kolidowały z nauką. Dla studentów była to dwumiesięczna
natomiast dla uczniów – jednomiesięczna przygoda i przygotowanie do pracy. Staże
odbyły się w takich firmach jak: Konimpex Sp. z o.o., Konpol Ewa Sakowska-Szukalska,
TAX PFK Sp. z o.o. Sp. K., NIDO Małgorzata Buchelt, Galileusz Konin Paulina
Korzyniewska,

Miejska

Biblioteka

Publiczna,

Powiatowa

Stacja

Sanitarno-

Epidemiologiczna, Health & Beauty Sabina Mięta oraz Biuro Rachunkowe Bożena
Kamocka.
5. Finał VII edycji Akademii Młodej Przedsiębiorczości, kierowanej do studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, odbył się 2 grudnia 2019 roku.
Podczas Akademii studenci brali udział w wykładach i warsztatach dotyczących
przedsiębiorczości, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Dodatkowo wzięli udział
w spotkaniach z konińskimi przedsiębiorcami i odbyli wizyty studyjne w ich firmach.
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W ramach konkursu, który był ostatnim etapem Akademii, uczestnicy w 3-oosbowych
grupach musieli przygotować prezentacje dotyczące promocji gospodarczej i kulturalnej
naszego miasta. Zwycięska grupa w składzie: Agata Drzewiecka, Norbert Kaszuba
i Damian Borucki przedstawiła pomysł na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju
przedsiębiorczości w Koninie poprzez inwestycję w energooszczędne rozwiązania
fotowoltaiczne w firmach i instytucjach publicznych. Dodatkowo zaproponowali
zagospodarowanie starego kina znajdującego się przy ul. Zofii Urbanowskiej, a także
renowację amfiteatru wraz z terenem wokół niego. Zwycięzcy w ramach nagrody odbędą
dwudniowe szkolenie w Warszawie pn. „Zarządzanie stresem i emocjami”.
6. Kampania dla młodzieży „Być przedsiębiorcą” – w dniach 5 i 6 listopada 2019 roku
odbyły się zespołowe warsztaty ekonomiczne pn. Startup Shaker. Uczniowie konińskich
szkół średnich pracowali w 6-osobowych zespołach pod okiem trenerów oraz nauczycieli.
Podczas warsztatów zespoły wykreowały pomysły, dopracowały koncepcję, stworzyły
persony swoich klientów i kanwę pomysłu biznesowego w tematyce „Konin – zielone
miasto energii” za pomocą szablonu Business Model Canvas. Opracowali koncepcję
produktów przedstawiając je w formie pomysłu Start Up`owego. Praca nad modelem
biznesowym trwała 2 dni. Podczas finału kampanii, który odbył się 21 listopada 2019
roku przedstawiciele 8 szkół średnich zaprezentowali pomysły na biznes, opracowane
podczas warsztatów Startup Shaker. Koncepcje biznesowe ocenione zostały przez jury
składające się z trzech konińskich przedsiębiorców: Małgorzatę Krawczyńską –
właścicielkę Fabryki Diamentów/Fabryki Pereł, Karola Byczyka – Dyrektora Electric
Sp. z o.o. i Henryka Guzika – właściciela GUZIK Systemy Informatyczne. W finale swoje
projekty zaprezentowały szkoły:
•

I liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – NETFLIX CAFE & NETFIT

•

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie - ECOin

•

Zespół

Szkół

Budownictwa

i

Kształcenia

Zawodowego

im.

Eugeniusza

Kwiatkowskiego – ECO TRUCK
•

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – CLEAN CLOUD

•

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika – u`HEALTHY!

•

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego – 1600 Gastro
na kieszeń

•

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida – EKO BIN

•

Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica – Ye
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Jury przyznało pierwsze miejsce III Liceum Ogólnokształcącemu, miejsce drugie
przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu, natomiast III miejsce zajął Zespół Szkół
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego.
W marcu 2019 roku Miasto Konin zakończyło realizację zadania pn. „Zestaw narzędzi
ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż” w ramach
projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu
rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w ramach konkursu
Modelowa Rewitalizacja Miast. Jest to kompletny zestaw dokumentów formalno-prawnych,
dopasowany do potrzeb obszaru rewitalizacji w Koninie. W zakresie tego zadania
wypracowano następujące dokumenty:
a) zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu pisemnego konkursu ofert na najem
komunalnych lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka”
w Koninie,
b) zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu i podania do publicznej wiadomości wykazu
komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie konkursu
na najem komunalnych lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji
„Starówka” w Koninie,
c) uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części,
w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka”
w Koninie.
W ramach Zestawu narządzi mieszkańcy uczestniczyli w cyklu spotkań poświęconych
powstaniu

Centrum

Aktywizacji

Społeczno-Gospodarczej

oraz

poszerzeniu

oferty

inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji „Starówka”, wskazywali jakie usługi powinny być
preferowane, aby Starówka i całe miasto stały się bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi
i przedsiębiorców. Spotkania poświęcone były także ustaleniem warunków preferencyjnego
wynajmu lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji. Spacer badawczy tj. wizja lokalna
z udziałem mieszkańców i architekta pozwolił na doprecyzowanie pożądanych funkcji
w planowanym Centrum. Ponadto ogłoszony został konkurs na nazwę i logo dla budynku
dawnego Sądu Rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 2b, w którym planowane jest
stworzenie miejsca wsparcia dla młodych przedsiębiorców i służącego integracji społecznej,
w którym wzięli udział mieszkańcy, w szczególności młodzież i społeczność studencka
z konińskich szkół. Temat konkursu stał się również inspiracją dla lokalnych artystów. Jedna
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z mieszkanek napisała wiersz pt. NOWE ŻYCIE BUDYNKU na ul. Wojska Polskiego
w Koninie.
Kolejnym krokiem dla realizacji Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na obszarze
rewitalizacji było opracowanie z uwzględnieniem zaproponowanych funkcji wynikających
z opracowania pn. „Analiza potrzeb utworzenia centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej
na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b
w Koninie” było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Celem dokumentu było
ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla budynku przy
ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie. A co za tym idzie wykonano materiał informacyjny
z wizualizacją dla projektu przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b
z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej, który

przedstawia

zakres planowanych zmian w budynku oraz zamierzenia inwestycyjne związane
z przeznaczeniem budynku na inkubator przedsiębiorczości. Powyższy materiał wykorzystany
zostanie także do pozyskania źródła finansowania na realizację ww. przedsięwzięcia.
Zarówno program funkcjonalno-użytkowy jak i materiał informacyjny z wizualizacją został
sfinansowany w ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.
Materiały dostępne są na stronie internetowej www.rewitalkonin.pl.
Miasto Konin przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach
projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki” – opracowanie lokalnego programu
rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, zrealizowało zadanie
„Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. W związku z realizacją tego zadania, z pięciu
kamienic miejskich zostały wyłonione dwa podwórka, na których mieszkańcy przy wspólnym
zaangażowaniu się przeprowadzili zmiany na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności swoich
podwórek. Proces angażowania mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania
podwórek poprzedzony był konsultacjami Miasta Konin z wykonawcą zadania. Wspólnie
ustalono schemat działania i metody pracy. Współpraca rozpoczęła się od spotkań
konsultacyjnych i działań animacyjnych na podwórkach, w celu rozpoznania oczekiwań
mieszkańców. Następnie opracowano koncepcje zagospodarowania podwórek odpowiadające
na zgłaszane potrzeby. Wykonano prace w postaci nasadzeń zieleni, utwardzenia terenu czy
uporządkowania placu zabaw dla dzieci. Efektem 9-miesięcznej współpracy są podwórka
odmienione i zadbane, odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Zadanie przyczyniło się do
wzmocnienia lokalnych więzi oraz poczucia

odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
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W ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”
opracowano katalog „Podwórkowe inspiracje”, przeprowadzono otwarte spotkania „Konin od
podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej, zorganizowano cykl spotkań warsztatowych dla
mieszkańców podwórek objętych projektem, przygotowano wizualizację 3D dla dwóch
wybranych

podwórek

a

także

opracowano

dokumenty

regulujące

korzystanie

z zagospodarowanych wspólnie przestrzenni dla 2 podwórek.
Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” było
także przedsięwzięcie polegające na realizacji działań promocyjnych, zorganizowaniu
i przeprowadzeniu cyklu wywiadów z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej na
obszarze rewitalizacji „Starówka” pod nazwą “Smacznie na Starówce”. W przedsięwzięciu
„Smacznie na Starówce” wzięły udział następujące firmy: Pod Cepeliną, Kawiarnia „Kawusia
i Ciacho”, Cafe i bistro „Kawka, karafka”, Restauracja Rogatka, Burger Pub „Trzy Strefy”,
Restauracja Borówka, Beza Krówka, Domowe Wypieki, Jadłodajnia „Pysznie i domowo”,
Loko The Steak House, Yuuki Sushi, Good Snack – sklepy z kanapkami.
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. W ramach kampanii
promocyjnej „Smacznie na Starówce”, która trwała w okresie od 9 września do 20 listopada
2019 roku, przedsiębiorcy zaprezentowali swoją firmę, produkty oraz usługi, opowiedzieli
o swoich doświadczeniach, wyzwaniach, sukcesach i planach. Wywiady były emitowane na
lokalnym portalu internetowym www.lm.pl.
Miasto Konin w ramach projektu pn. "Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"
zrealizowało, zadanie polegające na realizacji indywidualnych usług doradczych dla pięciu
przedsiębiorstw z obszaru „Starówka”. Celem przedsięwzięcia było rozwiązanie konkretnych
problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub
wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.
Doradztwo prowadzone było w formie bezpośredniej w listopadzie 2019 roku, w ramach
którego przedsiębiorcy uczestniczący w przedsięwzięciu otrzymali wsparcie doradcze
w zakresie audytu: prawnego, biznesowego, finansowego, marketingowego; doradztwa
prawnego; doradztwa biznesowego; doradztwa finansowego i usług księgowych; doradztwa
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marketingowego i usług marketingowych; coachnig’u i mentoringu. Dzięki wsparciu
przedsiębiorcy dowiedzieli się jak można w inny sposób pokierować własną firmą, aby
przynosiła im odpowiednie korzyści.
W maju 2019 roku odbyły się wyjazdy studyjne do wybranych miast wskazanych w analizie
potrzeb utworzenia centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji
w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie. Uczestnikami
wyjazdów byli, m.in. przedstawiciele otoczenia biznesu, Radni Miasta Konina, członkowie
zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Konina a także
przedstawiciele Rady Seniorów. W ramach wizyt uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z działaniami rewitalizacyjnymi w kilku wybranych instytucjach takich jak:
• Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
• Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku,
• Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Prezydenta ds. Kultury,
• Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie,
• Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie,
• Dom Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie,
• Concordia Design w Poznaniu,
• Poznańskie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu tj. Centrum
Bukowska.
Wyjazdy studyjne miały na celu wdrożenie osób, które mają bezpośredni związek
z rewitalizacją, wskazanie dobrych praktyk, rozwiązań, które można byłoby zastosować
w naszym mieście. W ramach wizyt osoby zaangażowane w rewitalizację zapoznały się
z

praktykami

dotyczącymi

funkcjonowania

oraz

zarządzania

różnymi

modelami

funkcjonowania instytucji świadczących zintegrowane usługi społeczne, gospodarcze
i poznały ich rezultaty. Wyjazdy były okazją do wymiany doświadczeń dotyczących
tworzenia i funkcjonowania centrów.
Rok 2019 to także dalsza część wzmożonej promocji terenów inwestycyjnych Konina oraz
działania na rzecz zwiększenia strefy inwestycyjnej Konina, za które odpowiedzialny jest
Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie. Miasto wystąpiło do właścicieli
prywatnych działek zlokalizowanych w obrębie Pawłówek, których nieruchomości
przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność
produkcyjno-usługową, z zapytaniem dotyczącym możliwości promocji wyżej wymienionych
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terenów jako tereny inwestycyjne. Mowa jest o ponad 32 dodatkowych hektarach mogących
zasilić ponad 225 hektarów terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębach KoninMiędzylesie

(ul.

Brunatna),

Konin-Maliniec

(ul.

Sulańska),

Konin-Nowy

Dwór

(ul. Zakładowa), Konin-Chorzeń (ul. Zakładowa), Konin-Mieczysławów (ul. Janowska),
Konin-Starówka (ul. Wał Tarejwy), Konin-Osada (wyspa Pociejewo), Konin-Przydziałki
(ul. Nadrzeczna). Podjęta została współpraca z właścicielami działek zlokalizowanych
w obrębach Konin-Mieczysławów i Konin-Pątnów. Jest to atrakcyjny teren o powierzchni
przekraczającej 320 hektarów, który wymaga naniesienia zmian w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2019 sprzedano w drodze przetargu dwie działki o łącznej powierzchni 1,6335 ha
i podjęto rozmowy z około 70 inwestorami, którym przedstawiono ofertę inwestycyjną
Konina. Zorganizowana w styczniu 2019 roku konferencja pt. Skuteczna Obsługa Inwestora
zgromadziła konińskich radnych, wójtów i burmistrzów gmin powiat konińskiego,
dyrektorów szkół, rektorów wyższych uczelni, przedstawicieli PUP, KIG i innych organizacji
współpracujących

z

przedsiębiorcami.

Wśród

prelegentów

byli

praktycy

mający

doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów.
Dynamiczna współpraca z PAIH (wizyty przedstawicieli PAIH z potencjalnymi inwestorami
na terenach inwestycyjnych) spowodowała rozpowszechnienie informacji o atrakcyjności
Konina dla działalności przemysłowej. Czynnikami decydującymi o atrakcyjności
inwestycyjnej jest wielkość zasobów pracy, lokalizacja i dostępność transportowa, rozwinięta
infrastruktura gospodarcza.
Ponadto wydział współpracował przy projektach związanych z ulokowaniem nowych
inwestycji na terenie Konina, np. firmy Johnson Matthey.
W 2019 r. udzielona została pomoc publiczna (zwolnienie z podatku od nieruchomości
w wyniku zrealizowania nowej inwestycji) dla pięciu firm: Grupa Kupsik sp. z o.o. sp. k.,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan Podlasiński, Grupa Producentów Rolnych
„ZGODA, Marcin Koszter – Studio Mebli „KOSZTER”, Rafał Nowacki THEMISTO.
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Pomoc społeczna i PFRON
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem. Jednostką odpowiedzialną za pomoc społeczną w Koninie jest
przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz poradnictwa interdyscyplinarnego na rzecz
mieszkańców miasta.
W Koninie z pomocy i wsparcia w 2019 roku skorzystało 4187 osób, co stanowiło
5,68% wszystkich mieszkańców miasta. W stosunku do 2018 roku łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 208 osób. Z roku na rok obserwowany
jest niewielki spadek korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na co wpływ może
mieć niższe bezrobocie oraz wypłacane od kwietnia 2016 roku świadczenia wychowawcze
(Program Rodzina 500+).
Miasto na pomoc społeczną wydało w 2019 roku kwotę 112.085.624,09 zł (środki
budżetowe), w tym na zadania:
 własne gminy – 25.350.435,32 zł (zasiłki celowe, okresowe i stałe, dożywianie, pomoc
w naturze, usługi opiekuńcze),
 asystent rodziny – 86.570,10 zł,
 własne powiatu – 2.063.183,49 zł (rodzinna piecza zastępcza),
 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 85.454,04 zł,
 zlecone gminy – 83.788.095,64 zł (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+, świadczenie w ramach programu „Dobry
start”),
 zlecone powiatu – 711.885,50 zł (dodatki wychowawcze i świadczenia w ramach
programu „Dobry start” przyznawane dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej).
W 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał ogółem
kwotę 3.747.043,97 zł, w tym na:
 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 3.415.907,60 zł,
 program „Aktywny Samorząd” – 307.136,37 zł,
 zajęcia klubowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 24.000,00 zł.
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Łącznie wydatki w 2019 r. ze środków budżetowych i pozabudżetowych (PFRON) na zadania
z zakresu polityki społecznej wyniosły 115.832.668,06 zł.
W ramach zadań własnych ośrodek realizuje również, poprzez Klub Integracji Społecznej
i Sekcję Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Koninie, zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Na ich działalność w 2019 roku przeznaczone zostały środki z programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 618.998,90 zł.
W Koninie realizowana jest „Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców
Konina na 2015-2025” przyjęta uchwałą nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października
2014 roku. Strategia jest dokumentem, w którym zostały zawarte kierunki działań na lata
2015-2025 w zakresie polityki społecznej miasta. Zawiera część diagnostyczno-analityczną,
cele główne i szczegółowe, kierunki działań, wskaźniki monitorowania i prognozowane
zmiany w obszarach: rodzina, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność,
starość. Zgodnie z wymienionymi kierunkami działań pracownicy ośrodka realizowali w roku
ubiegłym programy mające na celu wsparcie mieszkańców w powyższych obszarach
i pozyskiwali środki finansowe w ramach ogłoszonych konkursów.
Działania programowe miały przede wszystkim na celu udzielanie specjalistycznego wsparcia
konkretnej grupie osób i były realizowane w ramach niżej wymienionych programów:
1. Program „Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów
klas V konińskich szkół podstawowych”, którego celem było przekazanie dzieciom
wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia
przemocą. Zajęcia odbyły się w 11 szkołach podstawowych dla 880 uczniów klas V.
2. Program „Psycholog Rodzinny”, którego celem było jak najszybsze dotarcie oraz
udzielenie wsparcia, a także pomocy osobie i rodzinie będącej w sytuacji kryzysowej.
Pomocą w ramach programu objęto 15 rodzin, wizyty domowe trwają nadal.
3. „Szansa na życie”. Celem programu było umożliwienie anonimowego pozostawienia
dziecka w przystosowanym miejscu, w którym będzie otoczone odpowiednią opieką.
Jak do tej pory nie było w Koninie przypadku pozostawienia noworodka.
4. „Program aktywizująco-wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych”, którego
celem było umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie oraz społeczeństwie.
W 2019 roku programem objętych było 10 rodzin.
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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 udzielaniu pomocy specjalistycznej, prowadzeniu zajęć
edukacyjnych dla dzieci, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W 2019 r. odbyło się 15 spotkań grup wsparcia, łącznie w spotkaniach uczestniczyło
11 rodzin. Przeprowadzono 96 rozmów indywidualnych oraz 25 zajęć edukacyjnych
z dziećmi.
6. „Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020” – cel główny
wsparcie rodzin zagrożonych problemami oraz posiadających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
7. Pozyskaliśmy środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 2.990.595,05 zł na posiłki oraz
zasiłki celowe na zakup żywności.
8. Kontynuowany był pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – skierowany do osób
z niepełnosprawnościami studiujących lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,
aktywnych zawodowo, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia. Ze wsparcia,
m.in. na pokrycie kosztów czesnego, dodatek związany z kosztami kształcenia, np. zakup
książek, materiałów dydaktycznych, itp. skorzystało 113 osób na kwotę 307.136,37 zł.
9. „Złota jesień życia” to program dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany
w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którego celem
głównym było zwiększenie możliwości aktywnego uczestniczenia osób starszych w życiu
społecznym i kulturalnym oraz nabycie nowych umiejętności poprzez ukończenie cyklu
zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W roku 2019 w programie uczestniczyło
46 seniorów.
10. „Program wychodzenia z bezdomności na lata 2016-2019” przyjęty uchwałą nr 304 Rady
Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku Jego celem było przeciwdziałanie zjawisku
bezdomności oraz dążenie do społecznego i ekonomicznego usamodzielnienia się osób
bezdomnych i ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach tego
programu: zabezpieczono schronienie 12 osobom, zapewniono posiłki dla 29 osób,
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2 osoby otrzymały lokal socjalny, a 14 osób wynajęło mieszkanie, 4 osoby uzyskały
miejsce w Domu Pomocy Społecznej, zapewniono pomoc w uzyskaniu stopnia
niepełnosprawności dla 8 osób, 20 osób podjęło leczenie uzależnień, umożliwiono
kolejnym 10 osobom pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak również
ubezpieczenia zdrowotnego, 5 osób uczestniczyło w zajęciach organizowanych w Klubie
Integracji Społecznej, przeprowadzono interwencje w miejscach, gdzie w szczególności
przebywają osoby bezdomne, upowszechniano materiały informacyjne dotyczące
podmiotów udzielających pomocy osobom bezdomnym. Przeprowadzono 39 interwencji
wobec 9 osób w miejscach, gdzie w szczególności przebywają osoby bezdomne.
11. „Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień
i przemocy domowej realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016 roku – grudzień 2019 roku”,
przyjęty uchwałą nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku, którego celem
było odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób bezrobotnych, w tym
dotkniętych konsekwencjami uzależnień i przemocą domową poprzez aktywne
uczestnictwo i ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W realizacji
programu w roku 2019 uczestniczyło 21 osób.
12. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
otwartego konkursu ofert na realizację programu Resortowy program wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotację w wysokości 92.350,00 zł na dofinansowanie
wynagrodzenia 6 asystentów rodziny (wydatkowano kwotę 86.570,10 zł) i kwotę
87.596,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
(wydatkowano

kwotę

85.454,04

zł).

Celem

programu

było

wsparcie

rodzin

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
13. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018-2020,
którego głównym celem był rozwój i wspieranie istniejącego systemu rodzinnych form
pieczy zastępczej.
14. Pracownicy Ośrodka opracowali „Strategię deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej
w Koninie na lata 2019-2025”, przyjętą uchwałą nr 21 Rady Miasta Konina z dnia
19 grudnia 2018 roku Celem strategii było wzmocnienie rodziny do prawidłowego
wypełniania swojej funkcji oraz wskazanie metod i kierunków działania, które przyczynią
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się do minimalizowania różnic w starcie w dorosłość dzieci, także tych, które dorastały
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. W ramach Strategii opracowano autorski
program szkolenia „Czekając na miłość rodzicielską” dla kandydatów na rodziny
zastępcze, który został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
decyzją z dnia 7 października 2019 roku, na okres 5 lat.
15. Od 1 marca 2019 roku realizowany był Program „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”

–

edycja

2019

dla

53

osób

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności. Łącznie wypracowano 16807 godzin usług opiekuńczych na kwotę
260.327,36 zł (całkowity koszt świadczenia usług opiekuńczych stanowił 325.215,45 zł,
który został pomniejszony o naliczoną odpłatność za usługi od podopiecznych w kwocie
64.888,09 zł). Z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
sfinansowano 8403,50 godziny na kwotę 130.163,66 zł, pozostała kwota pochodziła ze
środków własnych gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizował
zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy socjalnej objętych zostało
91 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 144 dzieci.
Na tę liczbę składało się: 68 rodzin spokrewnionych – 91 dzieci, 18 rodzin niezawodowych –
23 dzieci, 3 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 24 dzieci, 2 rodziny
zawodowe – 6 dzieci.
Dzieci pochodzące z Konina z rodzin niewydolnych wychowawczo przebywały
w instytucjonalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych następującego typu:


interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze w Koninie) – przebywało ogółem 45 dzieci,
z terenu miasta Konina – 33 i spoza Konina – 12,



socjalizacyjnego (Oława, Krzyż Wielkopolski, Kaczki Średnie) – łącznie przebywało
3 dzieci z terenu Konina.

Ponadto w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego: Rodzinnym Domu
Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie PROM w Koninie przebywało 9 dzieci,
Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach – 3 dzieci oraz Rodzinnym Domu Dziecka
w Janczewie – 1 dziecko.
Jednostką budżetową miasta Konina jest także Pogotowie Opiekuńcze – placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego przeznaczona dla dzieci i młodzieży
85

w wieku 10-18 lat. Pogotowie dysponuje 20 miejscami dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Konina. W przypadku, gdy placówka posiada wolne miejsca, przyjmuje również
podopiecznych z terenu innych powiatów. Ze względu na interwencyjny charakter zapewniała
opiekę dzieciom w każdej kryzysowej sytuacji, w tym również uciekinierom z domów
rodzinnych i innych placówek opiekuńczych, do czasu ich odebrania przez opiekunów.
W ramach systemu pomocy społecznej w Koninie funkcjonuje również Dom Pomocy
Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych na 115 miejsc. Zapewnia
całodobową

opiekę

i

zaspokojenie

niezbędnych

potrzeb

bytowych,

zdrowotnych,

edukacyjnych, społecznych, religijnych mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w 2019 roku wynosił 3.780,00 zł miesięcznie.
Na koniec 2019 roku w placówce przebywało 114 osób, w tym 102 osoby na tzw. „nowych
zasadach”, z tego 69 osób z terenu miasta Konina. W domach pomocy społecznej poza
Koninem na „nowych zasadach” przebywało 76 mieszkańców miasta. Nowe zasady
oznaczają opłatę za pobyt z dochodu pensjonariusza, rodziny i budżetu 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.
W roku 2019 miasto umożliwiło także swoim mieszkańcom pobyt w ośrodkach wsparcia
dziennego. Na terenie Konina funkcjonują placówki takie jak:
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych oferujący środowiskową pomoc
i opiekę 30 osobom, które na skutek choroby, niepełnosprawności, podeszłego wieku
i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie funkcjonować.
2. Dzienny Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera, który oferuje środowiskową
pomoc i opiekę 20 osobom z chorobą Alzheimera nie mogącym samodzielnie
funkcjonować w domu i środowisku.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A na 20 miejsc z przeznaczeniem dla osób
przewlekle psychicznie chorych. Placówka zapewnia podopiecznym uczestnictwo w życiu
społecznym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak
najbardziej samodzielnego życia.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” typu B, prowadzony przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie,
dysponujący 18 miejscami. Środowiskowy Dom Samopomocy ukierunkowany jest na
pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
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Oficer Dostępności
Do najważniejszych zadań oficera dostępności w 2019 roku należało opiniowanie inwestycji
pod kątem wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Dotyczyło to także realizacji inwestycji z Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich
były między innymi: place zabaw, siłownie zewnętrzne, chodniki.
Innym, ważnym z punktu widzenia mieszkańca Konina, działaniem podjętym przez oficera
dostępności

było

przeprowadzenie

szkoleń

komputerowych

dla

osób

z niepełnosprawnościami oraz dla osób w wieku emerytalnym. W ramach projektu
przeszkolono ogółem ponad sto osób. Całość realizowana była w ramach Porozumienia na
rzecz realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w mieście Konin
w ramach działania 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi
priorytetowej POPC na lata 2014-2020 (porozumienie pomiędzy Partnerem wiodącym Fundacją Aktywizacja a Miastem Konin). Miejscem, gdzie odbywały się szkolenia był
Wydział Urzędu Miejskiego – Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.
W 2019 roku miał miejsce drugi etap badania dostępności architektonicznej Konina.
Obszarem, który został poddany badaniu była stara część Konina. W ciągu kilku miesięcy,
wzorem poprzedniego 2018 roku, prześledzono: 183 przejścia dla pieszych, 44 przystanki
komunikacji

miejskiej,

22

parkingi

z

miejscami

postojowymi

dla

osób

z niepełnosprawnościami oraz 8 obiektów użyteczności publicznej. Dane te pozyskano
z czterdziestu ulic, począwszy od Wiejskiej, Wojska Polskiego aż do Zagórowskiej,
Berylowej i Ametystowej. Szczegółowy zapis etapów badania Starówki w postaci zbiorczego
raportu zostanie opublikowany w pierwszej połowie bieżącego roku.
Zarządzeniem nr 101/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2019 roku, oficer
dostępności został powołany do składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
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Sprawy konsumentów
Sprawami konsumentów w Koninie zajmuje się Miejski Rzecznik Konsumentów, który
udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresu prawa konsumenckiego.
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.
Kompetencje rzecznika konsumentów obejmują szeroko pojęte zadania w zakresie ochrony
konsumentów. Do podstawowych przepisów w dziedzinie prawa konsumenckiego zalicza się
w szczególności następujące ustawy: Kodeks cywilny, o prawach konsumenta, o kredycie
konsumenckim, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
oraz Prawo bankowe i telekomunikacyjne. W działalności rzecznika konsumentów kluczowe
znaczenie mają przepisy kodeksu cywilnego określające pojęcie konsumenta, ustawa
o

prawach

konsumenta

oraz

ustawa

Prawo

przedsiębiorców

regulująca

pojęcie

przedsiębiorcy.
W 2019 roku konsumenci przedstawiali swoje sprawy zarówno bezpośrednio zgłaszając się
osobiście do biura, jak również telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także
w formie pisemnej. Rzecznik podejmuje działania na rzecz konsumenta, który się do niego
zwrócił wyłącznie na podstawie sporządzonego przez konsumenta wniosku o interwencję.
Realizując swoje podstawowe zadania rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą, przedstawiał
konsumentom prawne możliwości rozwiązania zgłoszonej sprawy oraz udzielał pomocy
w sporządzaniu różnego rodzaju 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 2019 roku do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów zostało zgłoszonych łącznie 962
sprawy, których zakres był bardzo zróżnicowany. W 145 przypadkach rzecznik skierował
pisemne wystąpienia do przedsiębiorców, wnosząc o polubowne zakończenie sprawy
i przygotował 7 pozwów, na podstawie których konsumenci mogli wytoczyć powództwa. Do
najważniejszych problemów związanych z reklamacją towarów i usług należy brak
znajomości przez konsumentów obowiązujących przepisów prawa. Dlatego też rzecznik
prowadził dla koninian kampanię edukacyjno-informacyjną z zakresu prawa konsumenckiego
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i zorganizował kolejną XV Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej. Podobnie, jak w latach
poprzednich

Miejski

Rzecznik

Konsumentów

prowadził

spotkania

z

młodzieżą

ponadgimnazjalną, w ramach których wyjaśniał podstawowe zagadnienia z zakresu prawa
konsumenckiego, a w szczególności zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.
Podczas obchodów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowanych
w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie, rzecznik
konsumentów wraz z pracownikami biura udzielali informacji dotyczących obrotu
konsumenckiego. W ramach edukacji konsumenckiej rzecznik uczestniczył również
w konferencji „Dylematy Współczesnego Seniora”, odbywającej się w Dziennym Domu
Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie, na której w ramach swojego
wystąpienia „Jestem świadomym konsumentem, moje prawa i obowiązki” szczególną uwagę
poświęcono problematyce związanej ze sprzedażą towarów poza lokalem przedsiębiorstwa na
tzw. pokazach.
W ramach współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Poznaniu udało
się zorganizować spotkanie skierowane do użytkowników usług telekomunikacyjnych.
Eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej udzielili wskazówek w jaki sposób uniknąć
wysokich kosztów podczas korzystania z usług operatorów komórkowych oraz czym są
wysokopłatne usługi Premium wykorzystywane w loteriach, konkursach i innych usługach.
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Samorząd a organizacje pozarządowe
Rada Miasta Konina uchwałą nr 811 z dnia 31 października 2018 roku przyjęła Program
Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019
rok, zwany dalej Programem.
Według rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który w imieniu Prezydenta
Miasta Konina sprawuje nadzór nad NGO w Koninie zarejestrowanych było 276 podmiotów (stan
na 31.12.2019 r.), w tym:
- 22 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- 16 uczniowskich klubów sportowych,
- 175 stowarzyszeń KRS,
- 12 stowarzyszeń zwykłych,
- 51 fundacji.
Na realizację Programu zaplanowano w 2019 roku środki finansowe w wysokości 8.518.065,35 zł.
Kwota faktycznie przekazanych dotacji wyniosła 8.379.004,96 zł, z czego nastąpił zwrot dotacji
w wysokości 17.539,45 zł. W minionym roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
realizowały zadania z 13 obszarów pożytku publicznego.

Przyznana kwota dotacji
w 2019 w zł

Lp.

Nazwa obszaru pożytku publicznego

1.

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

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

478.914,96

3.

Ochrona i promocja zdrowia

80.000,00

4.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

5.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

6.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.694.975,00

1.252.000,00

9.900,00

185.000,00
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7.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2.870.000,00

8.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

480.000,00

9.

Turystyka i krajoznawstwo

75.000,00

10.

Ratownictwa i ochrony ludności

5.000,00

11.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

118.030,00

12.

Udzielanie nieopłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa

126.060,00

13.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
RAZEM

4.125,00
8.379.004,96

W 2019 roku w ramach realizacji założeń programu w zakresie współpracy finansowej:
 ogłoszono 33 otwarte konkursy ofert – wpłynęło 99 ofert realizacji zadań publicznych, umowy
zawarto z 91 podmiotami,
 w ramach trybu pozakonkursowego, tzw. małych grantów, wpłynęło 39 ofert realizacji zadań
publicznych, umowy zawarto z 25,
 organizacje pozarządowe wniosły w realizację zadań publicznych wkład finansowy
w wysokości 1.535.347,16 zł oraz wkład osobowy o wartości 144.641,18 zł.
Podział dotacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Koninie
współpracującymi z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku przedstawiał się następująco:
 Wydział Spraw Społecznych: 3.554.37800 zł,
 Centrum Organizacji Pozarządowych: 1.158.471,96 zł,
 Wydział Kultury: 185.000,00 zł,
 Wydział Sportu i Turystyki: 2.965.000,00 zł,
 Wydział Gospodarki Komunalnej: 480.000,00 zł,
 Wydział Rozwoju Gospodarczego: 36.155,00 zł.
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W 2019 roku w ramach współpracy pozafinansowej Konina z organizacjami pozarządowymi:
 działała Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jako zespół doradczy składający się
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Prezydenta Miasta Konina,
 Prezydent Miasta Konina objął honorowym patronatem 47 wydarzeń, których inicjatorami
były organizacje pozarządowe,
 popularyzowano działalność organizacji pozarządowych na stronie miasta www.konin.pl,
 wsparta została akcja promocyjna przekazywania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym – Bądźmy lokalni zostawmy 1%
w Koninie,
 we współpracy z Konińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zorganizowano konkurs
,,Wolontariusz Roku”, ,,SuperNOVA organizacji pozarządowych” oraz ,,Przedsiębiorca
za serce”,
 miasto Konin we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, Konińską
Radą Działalności Pożytku Publicznego i Instytutem Technologii Sp. z.o.o. przeprowadziło
badania organizacji pozarządowych w Koninie,
 prowadzono bazę organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Konina,
 zorganizowano szkolenie dla organizacji z zakresu Rozporządzenia Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań,
 prowadzono Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), gdzie udostępniano przestrzeń
i zaplecze techniczne dla działalności lokalnych organizacji pozarządowych oraz
nieformalnych grup mieszkańców. W roku 2019 roku w COP odbyły się 454 wydarzenia
m.in.: walne zebrania NGO, dyżury pomocowe lokalnych NGO dla mieszkańców, szkolenia
tematyczne organizowane przez NGO, warsztaty, wystawy, pokazy

i inne aktywności

lokalnych NGO, szkolenia kierowane do NGO, konferencje prasowe i inne spotkania
z mediami, wizyty studyjne, lekcje obywatelskie dla uczniów konińskich szkół, dyżury Rady
Seniorów, spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, spotkania
Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, spotkania Młodzieżowej Rady Miasta
Konina, spotkania zespołów i komisji problemowych działających przy Prezydencie Miasta
Konina, spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, dyżury
przedstawicieli Urzędu Skarbowego w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób
fizycznych.
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Koniński Budżet Obywatelski
Koniński Budżet Obywatelski w 2019 roku to zarówno realizacja wniosków przegłosowanych
w 2018 roku, jak i przygotowania do głosowania na wnioski w ramach KBO w 2020 roku.
W trakcie roku trwały prace dotyczące „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata
2020-2024. Uchwałą Rady Miasta Konina nr 44 z dnia 30 stycznia 2019 roku przyjęto do
realizacji „Koniński Budżet Obywatelski” na lata 2020-2024. Natomiast zarządzeniem
Prezydenta Miasta Konina nr 15 z dnia 5 lutego 2019 roku powołano Zespół KoordynującoMonitorujący realizację „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2020. Również
zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 75 z dnia 20 maja 2019 roku powołano Miejską
Komisję Wyborczą „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2020, a zarządzeniem
nr 76 z dnia 20 maja 2019 roku prezydent określił tryb i zasady działania Miejskiej Komisji
Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2020.
Od 1 do 31 marca 2019 roku przyjmowane były wnioski w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020. W tym czasie trwała również kampania promocyjna KBO.
Przeprowadzono między innymi spotkania zachęcające mieszkańców do składania wniosków
oraz maratony pisania wniosków, podczas których wnioskodawcy mogli uzyskać wsparcie
w „przelaniu” swoich pomysłów na wniosek do KBO. Rezultatem kampanii promującej
Koniński Budżet Obywatelski było przyjęcie 140 wniosków złożonych przez mieszkańców
Konina.
W okresie od marca do czerwca 2019 roku odbywały się spotkania Zespołu KoordynującoMonitorującego,

którego

zadaniem

była

wstępna

weryfikacja

wniosków

oraz

rozdysponowanie ich do dalszej oceny formalno-prawnej, dokonywanej przez poszczególne
wydziały urzędu. Pula środków przeznaczona na realizację w ramach KBO na 2020 rok to
3.000.000,00 zł.
Głosujący do wyboru mieli 29 dużych projektów i 89 małych projektów. Na terenie miasta
Konina utworzono 5 Lokalnych Punktów Wyborczych. Podczas głosowania, które odbywało
się od 1 do 8 września 2019 roku, głosowało łącznie 9959 osób, w tym:
 w Lokalnych Punktach Wyborczych – 876,
 przez Internet – 9083.
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Podczas głosowania w ramach KBO na rok 2020 mieszkańcy wybrali 25 projektów małych
oraz 1 projekt duży.
I tak:
Wyniki głosowania - projekty małe:

Lp.

Numer
projektu

Tytuł projektu

Kwota

Ilość oddanych
Ilość oddanych
Łącznie
głosów przez Internet głosów osobiście

1.

67

NOWE BUDY DLA BEZDOMNYCH
PSIAKÓW W SCHRONISKU

65 000,00 zł

1379

93

1472

2.

66

LECZENIE I OPIEKA NAD
BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ
KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI

90 000,00 zł

958

58

1016

4

BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO I
UTWARDZENIE ŚCIEŻEK PIESZOROWEROWYCH NA HAŁDACH W
KONINIE

95 000,00 zł

777

70

847

4.

37

BUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
WRAZ Z HORTITERAPIĄ DLA
PACJENTÓW HOSPICJUM IM. ŚW.
JANA PAWŁA II W KONINIE

99 999,00 zł

765

72

837

5.

28

SZAFKI UBRANIOWE SZKOLNE DLA
UCZNIÓW SP 6 W KONINIE

68 000,00 zł

504

153

657

6.

18

ROLKOWISKO

99 999,00 zł

564

32

596

7.

79

BIEŻNIA REKREACYJNA
TARTANOWA DLA MIESZKAŃCÓW III
OSIEDLA

99 966,66 zł

401

175

576

8.

3

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA
PIESZYCH PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W KONINIE”

99 900,00 zł

491

61

552

9.

70

POMOC SKRZYWDZONYM
ZWIERZĘTOM

70 000,00 zł

477

72

549

10.

17

MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW 5
OSIEDLA – II ETAP

88 700,00 zł

531

17

548

31

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA
ŁAZIENKI SZKOLNEJ W SPECJALNYM
OŚRODKU SZKOLNOWYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA
KORCZAKA W KONINIE

99 753,00 zł

513

31

544

12.

36

BEZPIECZNA KALISKA - AKTYWNE
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY
SKRZYŻOWANIU ULIC KALISKIEJ I
SOLNEJ

99 000,00 zł

504

39

543

13.

2

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA
PIESZYCH W REGIONIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 15 W KONINIE”

99 900,00 zł

504

32

536

14.

8

DOPOSAŻENIE CZYTELNI W FILII
CHORZEŃ UL. FIKUSOWA 8 I FILII
„MEDYCZNEJ” UL. SZPITALNA 45
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KONINIE

90 000,00 zł

501

29

530

15.

40

PLAC ZABAW „DZIECIĘCE
MARZENIA”

99 000,00 zł

452

37

489

64

REALIZACJA BEZPIECZNEGO
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY
ULICY JANA PAWŁA II W POBLIŻU
SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PORTOWĄ

99 999,00 zł

452

17

469

1

NAUKOWO-SENSORYCZNY PARK
DOŚWIADCZEŃ NA TERENIE
PRZEDSZKOLA NR 4 „BIAŁY KONINK”
NA OS. SIKORSKIEGO W STARYM
KONINIE

94 252,19 zł

445

21

466

3.

11.

16.

17.

94

18.

49

ŁÓDŹ RATUNKOWA DO DZIAŁAŃ
PRZECIWPOWODZIOWYCH I
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA
AKWENACH WODNYCH MIASTA
KONINA

19.

29

Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 2

99 000,00 zł

393

18

411

26

JADŁODZIELNIA SERCEM
PRZYPRAWIONA – ROZWIJANIE
PROJEKTU

99 999,99 zł

355

24

379

21.

50

AUTOMATYCZNA BRAMA
GARAŻOWA DLA STRAŻAKÓW BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ
SZYBKOŚĆ WYJAZDU

20 000,00 zł

349

30

379

22.

41

SPRZĘT SZKOLENIOWY I
RATOWNICZY DLA WODNEGO
OCHOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W KONINIE

32 200,00 zł

346

28

374

23.

30

KONIN LUBI KSIĄŻKI 5

80 000,00 zł

356

13

369

20.

68 000,00 zł

426

29

455

Powyższe 23 projekty wyczerpały pulę środków na małe projekty do kwoty 1.957.668,84 zł.
Zgodnie z § 13 ust. 3 regulaminu KBO przedłożona została radzie miasta propozycja
uzupełnienia wniosków o wnioski niewybrane, mające kolejno największą liczbę głosów pod
warunkiem, że mieszczą się w puli środków finansowych przyznawanych na małe projekty,
tj. 2.000.000 zł. Były to dwa projekty: nr 21 i nr 52, które znalazły się pod względem ilości
uzyskanych głosów odpowiednio na pozycjach nr 26 i nr 31.
24.

21

NASADZENIE KRZEWÓW
KWITNĄCYCH W KONINIE

20 000,00 zł

293

29

322

25.

52

„KONIŃSKA ZŁOTA RĄCZKALA
SENIORA”

20 000,00 zł

240

25

265

Wyniki głosowania - projekty duże:

Lp.

1.

Numer
projektu

1

Tytuł projektu
DROGA PIESZO-ROWEROWA
ŁĄCZĄCA UL. JANA PAWŁA II OD
MOSTU NA KANALE ŚLESIŃSKIM Z
UL. STAROMORZYSŁAWSKĄ

Kwota

Ilość oddanych
głosów przez
Internet

999 999,00 zł

2259

Ilość oddanych
głosów osobiście

Łącznie

119

2378

Projekt nr 1 wyczerpuje pulę środków przewidzianą na duże projekty.

Podczas głosowania, które odbywało się w dniach od 1 do 8 września 2019 roku mieszkańcy
wybrali do realizacji w 2020 roku łącznie 26 projektów na kwotę ogółem 2.997.667,84 zł.
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W dniach od 23 października do 25 listopada 2019 roku odbywały się konsultacje społeczne,
dotyczącego

projektu

regulaminu

w

sprawie

realizacji

„Konińskiego

Budżetu

Obywatelskiego” na lata 2020-2024. Wynikiem przeprowadzonych konsultacji było przyjęcie
przez Radę Miasta Konina uchwały nr 290 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Przez cały rok 2019 realizowane były projekty wybrane w głosowaniu w 2018 roku.
Mieszkańcy wybrali do realizacji w 2019 roku 25 projektów na łączną kwotę 1.990.724,99 zł.
Były to następujące projekty:

Lp.

Numer
projektu

Tytuł projektu

Kwota

1.

16

Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

70 000,00 zł

2.

32

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

40 000,00 zł

3.

20

Sprzęt ratowniczy umożliwiający
w sytuacjach zagrażających życiu

99 500,00 zł

4.

6

Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy

99 990,00 zł

5.

35

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

99 999,00 zł

6.

8

Remont chodników Miasta wokół os. "Zatorze"- kontynuacja prac
wykonanych przez Miasto Konin. Jej celem jest dokończenie,
modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Chopina oraz
zagospodarowanie terenu wzdłuż remontowanego chodnika, ławki,
kosze parkowe, nasadzenia kwiatowe lub krzewy

60 350,00 zł

7.

31

Kastracja i leczenie kotów wolnożyjących

90 000,00 zł

8.

17

Siłownia zewnętrzna dla III osiedla

98 000,00 zł

9.

9

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

91 000,00 zł

10.

24

Z książką po drodze

99 000,00 zł

11.

29

Schody nad Wartę

99 990,00 zł

12.

5

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

80 000,00 zł

13.

7

Siłownia Zewnętrzna na V Osiedlu

99 999,00 zł

udzielenie

pomocy

osobom

96

14.

37

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

15.

10

Parkour park

98 900,00 zł

16.

1

Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach

60 000,00 zł

17.

21

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

99 999,99 zł

18.

55

Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze

99 999,00 zł

19.

22

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

100 000,00 zł

20.

34

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

99 999,00 zł

21.

14

Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP

75 000,00 zł

22.

23

KONIN LUBI KSIĄŻKI 4

35 000,00 zł

23.

19

TULIPANY NA DWORCOWEJ KONTYNUACJA

79 000,00 zł

24.

38

Warsztaty wzmacniające dla kobiet

10 000,00 zł

25.

49

Warsztaty. Seks w małym mieście

5 000,00 zł

99 999,00 zł

Tabele poniżej przedstawiają wykonanie wydatków w ramach realizacji w 2019 roku
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
oraz wydatki gminne i powiatowe.
Wydatki bieżące
w tym:
Lp.

Nazwa zadania

1

Tulipany na Dworcowej - kontynuacja

2

Remont chodników Miasta wokół os.
Zatorze- kontynuacja prac
wykonanych przez Miasto Konin

Wykonanie
ogółem

część gminna

część powiatowa

2 500,00

2 500,00

76 500,00

76 500,00

60 350,00

60 350,00
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3

Schody nad Wartę (Remont schodów
terenowych w obrębie
Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej
w Koninie)

99 236,40

99 236,40

4

Sprzęt ratowniczy umożliwiający
udzielenie pomocy osobom w
sytuacjach zagrażających życiu

20 397,00

20 397,00

0,00

5

Warsztaty wzmacniające dla kobiet

10 000,00

10 000,00

0,00

6

Warsztaty. Seks w małym mieście

5 000,00

5 000,00

0,00

7

Pomoc i opieka nad bezdomnymi
zwierzętami

70 000,00

70 000,00

0,00

8

Kastracja i leczenie kotów wolno
żyjących

90 000,00

90 000,00

0,00

9

Utwardzenie ścieżki pieszo rowerowej na hałdach

47 368,35

47 368,35

0,00

10 Z książką po drodze

99 000,00

0,00

99 000,00

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

80 000,00

0,00

80 000,00

12 Konin lubi książki 4

35 000,00

0,00

35 000,00

695 351,75

342 001,75

353 350,00

Razem wydatki bieżące

Wydatki majątkowe
w tym:
Lp.

Nazwa zadania

Sprzęt ratowniczy umożliwiający
13 udzielenie pomocy osobom w
sytuacjach zagrażających życiu
Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy
14 przy Szkole Podstawowej nr 8 w
Koninie***
Radość i zabawa z Kosmatkiem budowa integracyjnego placu zabaw
15
dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w
Koninie

Wykonanie
ogółem

część
gminna

część powiatowa

32 103,00

32 103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 690,00

3 690,00

0,00

16

Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w
Koninie (ZS im. M. Kopernika)

92 180,98

0,00

92 180,98

17

Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w
Koninie (ZSBiKZ)

89 432,00

0,00

89 432,00

18

Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem
Zatorze

98 799,75

98 799,75

0,00

98

Nadwarciańska strefa edukacji
przyrodniczej *

114 077,27

114 077,27

0,00

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

46 000,00

46 000,00

0,00

Rozświetlamy Stary Konin - budowa
ulic na osiedlu Przydziałki w części na
21 zachód od Trasy Bursztynowej w
Koninie. Zakres rzeczowy - budowa
oświetlenia ulicznego

99 998,99

99 998,99

0,00

Plac Wolności Dzieciom - skacząca
22 fontanna z podświetleniem ożywi ten
kamienny plac

6 765,00

6 765,00

0,00

Zabawa bez barier - Place zabaw dla
osób niepełnosprawnych - rozbudowa,
dostosowanie i montaż urządzeń
23
integracyjnych na ogólnodostępnych
placach zabaw na os. Zatorze w
Koninie

9 471,00

9 471,00

0,00

61 500,00

61 500,00

0,00

19

Inteligentne i ekologiczne ławki z
24 funkcją ładowania i WiFi oraz
sensorem smogu
25

Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa
na V Osiedlu**

485 149,78

485 149,78

0,00

26

Plac zabaw dla dzieci z
niepełnosprawnościami**

595 917,78

595 917,78

0,00

27

Prawdziwe iluminacje Świąteczne
niczym w Nowym Yorku czy Berlinie

60 516,00

60 516,00

0,00

Likwidujemy bariery przy bibliotece 28 Filia "Siódemka" MBP przy ul.
Sosnowej w Koninie

75 000,00

0,00

75 000,00

29 Parkour park

98 717,98

98 717,98

0,00

Razem wydatki majątkowe

1 969 319,53

1 712 706,55

256 612,98

Łączna kwota wydatków KBO

2 664 671,28

2 054 708,30

609 962,98

*Wydatki KBO z roku 2017 realizowane w cyklu trzyletnim
**Wydatki KBO z roku 2018 realizowane w cyklu dwuletnim
***Wydatek KBO zostanie zrealizowany w cyklu dwuletnim
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