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BP.0057.8.2020 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 30 września do 

28 października 2020 roku  

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 22 projekty uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 11 zarządzeń.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 

przechodu i przejazdu (obręb Morzysław), 

 zamiany nieruchomości (obręb Morzysław), 

 zbycia nieruchomości (obręb Pawłówek),  

 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową, 

 wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie 

 nadania nazwy nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie (obręb Grójec),  

 nadania nazwy nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie (obręb 

Pawłówek), 

 zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich 

położonych na terenie miasta Konina,  

 scalenia i podziału nieruchomości w Koninie w sąsiedztwie ulic: Brzozowa – 

Michała Oczapowskiego, 

 przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych  

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina,  

 ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych  

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu 

Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 

 zmiany uchwały Rady Miasta Konina nr 151 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą 

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, 

 określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących 

ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych  
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i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników 

retencyjnych naziemnych lub podziemnych, 

 uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2020-2035, 

 uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2021-2024, 

 ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów,  

 wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów  

z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) na 

2021 rok, 

 stawek podatku od nieruchomości, 

 stawek podatku od środków transportowych, 

 wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 

 zmian w WPF na lata 2020-2023,  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; 

 

Wydane zarządzenia dotyczyły:  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – 2 zarządzenia, 

 ustalenia na 2020 rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej 

liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów wychowanków 

lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wskaźnika zwiększającego 

dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny 

organ niż Miasto Konin, 

 zatwierdzenia Regulaminu konkursu pn. „Najlepszy produkt/usługa na obszarze 

rewitalizacji „Starówka”, 

 określenia formy przekazywania sprawozdań przez Kierowników jednostek 

organizacyjnych do Prezydenta Miasta Konina, 

 ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
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 wprowadzenia procedur sporządzania pliku JPK_VAT zawierającego ewidencję 

zakupu i sprzedaży VAT w Mieście Koninie, 

 wprowadzenia jednolitych zasad ewidencji i rozliczeń podatków od towarów  

i usług VAT w Mieście Koninie w związku z centralizacja rozliczeń; 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

 wprowadzenia czasowej pracy zmianowej w Wydziale Komunikacji Urzędu 

Miejskiego w Koninie, 

 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie, 

 powołania dodatkowej osoby do komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie; 

 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 37.366,02 zł z tytułu zaległości 

czynszowych (4 wniosków),  

 umorzenia należności w wysokości 800,26 zł z tytułu zaległości czynszowych  

(1 wniosek);  

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 54 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

 

Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników: 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej S.A. 

 

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi 

w: 

 otwarciu Miejskiego Klubu Seniora, 

 podpisaniu umowy na dostawę ciepła pomiędzy Johnson Matthey Battery 

Materials Poland Sp. z o.o. i MPEC – Konin Sp. z o.o. 
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Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 przedstawicielką LOT „Marina”; 

 

Prezydent odbył też kilkanaście narad i spotkań roboczych z zastępcami prezydenta, 

skarbnikami i kierownikami wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta 

dotyczących realizacji przez samorząd Konina określonych zadań, funkcjonowania 

miejskich spółek i jednostek i bieżącej działalności urzędu.  

Informacja związana z przeciwdziałaniem COVID - 19  

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 prezydent organizował 

posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podejmował różnorodne 

działania w zakresie funkcjonowania miejskich instytucji, aby zachować daleko idące 

zasady bezpieczeństwa i stosować się do wytycznych służb sanitarnych.  

Szczegółowe komunikaty w sprawie działań związanych z epidemią dostępne są na 

stronie www.konin.pl oraz serwisach internetowych jednostek organizacyjnych miasta 

i miejskich spółek.  

 

 

Konin, dnia 27 października 2020 r.  

 

http://www.konin.pl/

