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BP. 0057.7.2022 Konin, 27 września 2022 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 15 czerwca do 28 

września 2022 roku 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 17 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 42 zarządzenia.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zbycia nieruchomości (obręb Przydziałki), 

 nabycia nieruchomości (obręb Niesłusz),  

 obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (obręb Maliniec), 

 wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 

Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, 

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akredytacja nr: 2002-PL01-KA121-SCH-

000057611 w ramach programu Erasmus+,  

 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności 

Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” [LIVE AFTER COAL - PL], 

 zmiany Uchwały Nr 603 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2021 roku w sprawie 

opracowania Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do 

aktualnych przepisów, 

 zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych 

terenów położonych na 7 osiedlach, 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych 

terenów położonych na 4 osiedlach, 
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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Konina porozumienia, 

określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej, 

 nadania nazwy ulicy, 

 zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie 

Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji  

 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 

  wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR 

SA z siedzibą w Gdańsku, 

 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 – 8 zarządzeń,  

 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Strategii 

Rozwoju Konina. Plan 2020-2030 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko, 

 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, 

 zmiany Zarządzenia Nr 167/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.11.2021 roku 

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Przebudowa Stadionu  

im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”, 

 przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na 

terenie Miasta Konina, 

 wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie 

Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych i dotowanych przez Miasto Konin, 

 określenia zasad obowiązujących przy zlecaniu realizacji zadań publicznych  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

 zmian w składzie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, 

 powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 14 im. Krasnala Hałabały  

w Koninie, ul. ks. Bogusława Palenickiego 4, 

 przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Konina za I półrocze 2022 roku, 

 przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku, 
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 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, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 im. Krasnala Hałabały w Koninie,  

ul. ks. Bogusława Palenickiego 4, 

 określenia zasad nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy 

społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej, 

 ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta 

Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, 

 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”, 

 powołania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, 

 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Koninaw sprawie procedury 

monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Konin, 

 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14  

im. Krasnala Hałabały w Koninie, ul. ks. Bogusława Palenickiego 4, 

 powołania komisji egzaminacyjnych oraz wprowadzenia regulaminu postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 

 wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia 

popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 

 odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 14 im. Krasnala 

Hałabały w Koninie, ul. ks. Bogusława Palenickiego 4, 
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 zasad i trybu pobierania i zwrotu kaucji mieszkaniowych, 

 określenia zasad obowiązujących przy zlecaniu realizacji zadań publicznych  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

 określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni 

alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego 

stopnia w Urzędzie Miejskim w Koninie; 

Zarządzenie, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno 

– biurowego Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, 

  wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno 

– biurowego Urzędu Miejskiego w Koninie (Ratusz Miejski), przy ul. Wiosny Ludów 6, 

62-500 Konin, 

 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno 

– biurowego Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ulicy 3 maja 1/3, 62-500 Konin, 

 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie, 

 wprowadzenia procedury postępowania na skutek wystąpienia zagrożenia  

w Urzędzie Miejskim w Koninie, 

 powołania Zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Koninie, 

 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno 

– biurowego Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie, 

 zmian zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim 

w Koninie, 

  powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Koninie; 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 95.364,28 zł z tytułu zaległości 

czynszowych (8 wniosków),  

 przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2022 roku, 

 przyjęcia informacji z realizacji Uchwały Nr 654 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021;  

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 175 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  
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Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników: 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Konin” Sp. z o.o. 

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi  

w: 

 Dniach Konina, 

 Wizycie studyjnej w Danii, Norwegii i Szwecji w sprawie projektu „Zielone korytarze 

miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, 

 Uroczystym uruchomieniu bloku biomasowego w elektrowni ZE PAK SA, 

 Otwarciu i zakończeniu Biegu Słupa Milowego, 

 absolutorium na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie 

 Światowym Forum Miejskim w Katowicach, 

 Zawodach sportowych – Warta River Tiathlon Series,  

 Odbiorze pierwszego autobusu wodorowego, 

 Wydarzeniu „Tour de Konstytucja”, 

 Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich,  

 Radzie i Zarządzie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, 

 Złotych Godach,  

 obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa,  

 otwarciu siedziby M-Labu, 

 sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,  

 Spotkaniu online NCBR Hydrogen Info Day – NBR dzieli się wiedzą, 

 posiedzeniu Panelów Liderów Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – online, 

 Spotkaniu z wykonawcą analizy PPP w sprawie Pociejewa, 

 Podpisaniu umowy na przebudowę Stadionu MOSiR przy ul. Dmowskiego, 

 Obchodach Święta Policji, 

 Uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 

 Uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, 

 Forum Ekonomicznym w Karpaczu,  

 Gali Konińskiego Biznesu,  

 Otwarciu i zakończeniu maratonu „Złota Góra”, 

 Kongresie Nowej Mobilności w Łodzi,  

 Uroczystej gali z okazji obchodów 45-lecia MZK Konin, 
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 Wyjeździe informacyjno-promocyjnym na wydarzenie „RE+ 2022” w dniach 17-22 

września 2022 r. w Anaheim (Stany Zjednoczone) w ramach projektu konkursowego 

„Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków WRPO 

2014+1, 

 Jubileuszu 70- lecia CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie,  

 Trzeciej edycji Jarmarku Smaków na Targowisku Miejskim w Koninie, 

 Odbiorze budynku wielorodzinnego MTBS przy ul. Jaspisowej w Koninie. 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 Justyną Kałużyńską – dyrektorką CKiS w Koninie,  

 Arielem Szczesiakiem, prezesem Górnika Konin,  

 Przedstawicielami spółki oświetleniowej – Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, 

 Jackiem Bogusławskim, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

 Agnieszką Dybałą-Kamińską – dyrektorką Sanepidu w Koninie, 

 Lucyną Lenard-Woźniak – dyrektorką Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,  

 Stanisławem Bielikiem – Starostą Konińskim,  

 Markiem Waszkowiakiem – Radnym Miasta Konina, 

 Małgorzatą Rychlińską – dyrektorką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 

 Wspólnotą Klasztoru Franciszkanów, 

 Krystyną Chowańską – prezeską TPD w Koninie,  

 Markiem Lasotą – doradcą prawnym Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w 

Poznaniu, 

 Maciejem Sytkiem – Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, 

 Tomaszem Andrzejem Nowakiem – Radnym Miasta Konina,  

 Leszkiem Galembą – posłem na Sejm RP,  

 Dariuszem Puchałą – Wójtem Starego Miasta, 

                                                           
1 W ramach wyjazdu delegacja odbyła wizytacje i spotkania w:  

1) Firmie South Bay Solutions Inc. - branża produkcji półprzewodników, materiałów medycznych, motoryzacyjnych, 
gazowych oraz wojskowych. Produkcja produktów precyzyjnych z wykorzystaniem materiałów takich, jak 
aluminium, miedź, tytan, tworzywa sztuczne.   

2) Fabryce Tesla Fremont Factory - Fabryka Tesli Fremont to fabryka samochodów we Fremont w Kalifornii, 
zarządzana przez Tesla, Inc.   

3) Izbie Gospodarczej San Francisco.  
4) Miejskiej Izbie Transportu w San Francisco.  
5) Targach RE+2022 - Międzynarodowe Targi Energetyki Słonecznej z możliwością udziału w sesji Assembling the 

Energy Transition Puzzle with Hydrogen, lokalizacja - Anheim, Los Angeles.   
6) Dodatkowo delegacja spotkała się z polonią amerykańską.   
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 Prof. Markiem Pietrygą – organizatorem maratonu „Złota Góra”, 

 Emilią Wasielewską – Radną Miasta Konina,  

 Tomaszem Piotrem Nowakiem – posłem na Sejm RP, 

 Tomaszem Gościniakiem – prezesem OSP Chorzeń,  

 Romualdem Antosikiem – Burmistrzem Turku,  

 Marzeną Giantsios – szefową Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie, 

 Anitą Czerwińską – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 


