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BP. 0057.5.2022 Konin, 25 maja 2022 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 27 kwietnia do  

26 maja 2022 roku 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 12 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 17 zarządzeń.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zbycia nieruchomości (obręb Czarków),  

 zbycia nieruchomości (obręb Przydziałki), 

 zbycia nieruchomości (obręb Maliniec) – 2 projekty, 

 zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy Józefa Piłsudskiego, 

 zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r. z późn. zm.  

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,  

 ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, 

 zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych  

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu 
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Dróg Miejskich w Koninie, zmienionej Uchwałą Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 29 

grudnia 2021 roku, 

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Budowanie kompetencji dzieci  

z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with 

Erasmus+”), 

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie”, 

 zmian w WPF na lata 2022-2025, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok; 

Wydane zarządzenia dotyczyły:  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok – 2 zarządzenia, 

 wykorzystania systemu elektronicznego w rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych, 

 powołania komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań 

publicznych realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

 zmiany Zarządzenia Nr 85 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 czerwca 2019 r.  

w sprawie płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych położonych na 

nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia wysokości 

stawek opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych, wysokości opłat 

dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji, 

 zmiany zarządzenia nr 70/2022 z 07.04.2022 r. ws. Regulaminu Konkursu  

o Statuetkę „Złotego Konia” w 2022 roku, 

 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu 

uchwały Rady Miasta Konina w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji, 

 ustalenia na 2022 rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej 

liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów wychowanków 

lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnika 

zwiększającego dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi prowadzonych przez inny 

organ niż Miasto Konin, 

 zmiany zarządzenia nr 44/2022 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w ramach Targów Odnawialnych Źródeł Energii - „Nowa 

Energia w Regionie” w Koninie, 
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 zmiany Zarządzenia Nr 71/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 

 zmiany Zarządzenia nr 4/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 stycznia 2022 

roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Miasto Konin – 

opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, 

 zmiany Zarządzenia Nr 149/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 września 2021 

roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Generator miejskiej 

energii źródłem sukcesu Konina”, 

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

 utworzenia Lokalnych Punktów Wyborczych „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” 

na rok 2023, 

 trybu i zasad działania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego” na 2023 rok, 

 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 

rok 2023; 

Zarządzenie, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyło:  

 wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady postępowania w przypadku 

uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego  

w Urzędzie Miejskim w Koninie; 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 2.072,42 zł z tytułu zaległości czynszowych 

(1 wniosek);  

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 17 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników: 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Konin” Sp. z o.o., Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej S.A., Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego Sp. z o.o.  

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi  

w: 

 złotych godach w USC w Koninie,  
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 XIII Memoriale w koszykówce im. Jarka Preusa,  

 obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

 obchodach Dnia Strażaka,  

 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 

 posiedzeniu zarządu i rady Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska,  

 posiedzeniu zarządu LOT Marina,  

 Jubileuszu 70-lecia PGKiM Sp. z o.o.,  

 Środkowoeuropejskim Forum Technologii w Poznaniu,  

 Zgromadzeniu Ogólnym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w Poznaniu,  

 Targach zatrudnieniowych organizowanych przez PUP w Koninie. 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 Dariuszem Andrzejewskim – prezesem PKS Konin S.A.,  

 Piotrem Woźnym – prezesem ZE PAK KWB S.A. 

 

W festiwalu „Gospel nad Wartą” oraz Wojewódzkiej Debacie o Ocenianiu miasto –  

w imieniu prezydenta – reprezentował zastępca ds. społecznych Witold Nowak.  
 

 


