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BP. 0057.7.2021 Konin, 26 października 2021 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 29 września do  

27 października 2021 roku 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął  18 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 3 zarządzenia.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zbycia nieruchomości (obręby: Wilków, Laskówiec, Niesłusz, Maliniec) – 5 projektów, 

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-

00001062” w ramach Programu Erasmus+, 

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

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

2022 rok, 

 zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r. 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 komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

 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, 

 podniesienia kapitału zakładowego spółki miejskiej Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie Sp. z o.o., przedłużenia ulicy Wyzwolenia w Koninie, 

 nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym, 
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 zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 

2020-2030,  

 wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 

 stawek podatku od nieruchomości, 

 stawek podatku od środków transportowych, 

 opłaty targowej, 

 zmian w WPF na lata 2021-2024, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok; 

Wydane zarządzenia dotyczyły:  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok – 2 zarządzenia; 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

 ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie; 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 53.824,00 zł z tytułu zaległości 

czynszowych (5 wniosków); 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 62 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

 

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi  

w: 

 Kongresie Wójtów i Burmistrzów w Koninie, 

 45-leciu MPEC – Konin Sp. z o.o.,  

 Pikniku Konińskiego Pyrka,  

 uroczystości wręczenia nagród Eco-Miasto w Warszawie,  

 Konwencie Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Świerardowie-Zdroju, 

 I Europejskim Forum Samorządowym w Poznaniu,  

 Samorządowym zgromadzeniu w obronie społeczności lokalnych,  

 Dniu Edukacji Narodowej,  

 konferencji dotyczącej projektu "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne 

przebudzenie w Koninie", 
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 spotkaniu z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu i odbiorze polskiego 

autobusu elektrycznego PILEA, 

  konferencję Smart City Expo w Warszawie, 

 podpisaniu porozumienia z Komendą Miejską Policji w Koninie w sprawie działań na 

rzecz bezpieczeństwa w mieście. 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 Jarosławem Korytowskim – prezesem Caiser Caviar, 

 Grzegorzem Budnikiem – kierownikiem konińskiej delegatury Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  

 ppkł. Adamem Nawrockim – Komendantem WKU,  

 Krzysztofem Albińskim – dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Koninie. 

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.  

 

 


