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Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 28 października do 

25 listopada 2020 roku  

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 18 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 13 zarządzeń.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zmiany Uchwały Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku  

w sprawie zamiany nieruchomości, 

 zbycia nieruchomości (obręb Pawłówek), 

 wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej 

(obręb Glinka),  

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 29 lat, 

 podniesienia kapitału zakładowego spółki miejskiej Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie Sp. z o.o., 

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły”  

w ramach PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, 

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Interaktywny wymiar biblioteki szkolnej 

jako promocja czytelnictwa” w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU, 

 Programu Współpracy Miasta Konin z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2021 rok, 

 określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących 

ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i 

roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych 

naziemnych lub podziemnych, 

 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin, 
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 przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”, 

 ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z 

dróg na terenie miasta Konina w 2021 roku, 

 określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek 

opłat za korzystanie z tych obiektów, 

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin  

a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, 

 przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina”, 

 określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej w Mieście Koninie na 2020 rok 

 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, 

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych, 

 ustalenia wysokości stawek czynszu najmu dla lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz wysokości stawek czynszu za podnajem 

lokali mieszkalnych wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli, 

 przyjęcia projektu WPF dla miasta Konina na lata 2021-2024, 

 przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, 

 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koninie, 

 logo miasta Konina oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Konina, 

 przyjęcia Regulaminu Konkursu pn. Młody przedsiębiorca – pomysł na biznes  

z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego; 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

 zmiany sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koninie, 
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 wprowadzenia rocznego Planu inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koninie na 

2020 rok; 

 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 17.172,46 zł z tytułu zaległości 

czynszowych (5 wniosków); 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 34 pełnomocnictwa pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

 

Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników: 

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu 

Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  

 

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi  

w: 

 obchodach Święta Niepodległości; 

 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 przedstawicielami firmy Franspol Sp. z o.o.; 

 

Prezydent odbył też kilka 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.  
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Informacja związana z przeciwdziałaniem COVID - 19  

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

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podejmował działania dotyczące 

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 internetowej miasta oraz serwisach internetowych jednostek organizacyjnych 

miasta i miejskich spółek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


