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BP. 0057.9.2022 Konin, 29 listopada 2022 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie  

od 26 października 2022 r. do 29 listopada 2022 r. 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 19 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 20 zarządzeń.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1077/15, 1077/11, 1077/13, 115/4 

Obręb Niesłusz, (3 projekty uchwał), 

 nadania nazwy ulicy – Tęczowa, 

 wykreślenia nazwy nieistniejącego placu „Pamięci Ofiar Katynia” w Koninie 

(Osiedle Bema), 

 stawek podatku od środków transportowych, 

 Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi, 

 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – 

dębie szypułkowym „Zawiadowca”, 

 ustanowienia pomnikami przyrody dwóch dębów szypułkowych oraz nadania im 

nazw „Henryk” i „Karol”, 

 zmiany Uchwały Nr 728 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w Koninie na 2022 rok, 

 jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha", 

 przyjęcia Polityki Senioralnej dla Miasta Konina na lata 2022 – 2030. 

 ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół  

i placówek oświatowych, 
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 zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Konina. 

 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina. 

 zmiany Uchwały Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 roku  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem 

nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

 ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji 

zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

 zmian w WPF na lata 2022-2025, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok. 

Wydane zarządzenia dotyczyły: 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych 

(3 zarządzenia), 

 powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania pn.:  

,,Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ulicy  

Gajowej 7a”, 

 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, 

 stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości na rok 2023, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej  

w Koninie, 

 przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok, 

 wprowadzenia „Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży  

w Koninie na lata 2021/2022, z perspektywą na 2023/2024”, 
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 powołania komisji egzaminacyjnych oraz wprowadzenia regulaminu 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 

 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora publicznych szkół 

ponadpodstawowych i placówki oświatowej, 

 odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”  

w Koninie ul. Zygmunta Noskowskiego 4, 

 odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy  

w Koninie ul. Szarotki 1, 

 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora publicznych 

przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, 

 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 Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, 

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2023-2026, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (3 zarządzenia). 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu dotyczyły: 

 wprowadzenia rocznego Planu inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koninie na 

2022 rok, 

 zmian w powoływaniu komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia 

inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków pieniężnych w kasie, materiałów 

i towarów odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu oraz druków ścisłego 

zarachowania. 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 przyjęcia średniej ceny skupu 1 decytony żyta obliczonej za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie 

Prezesa GUS-u z dnia 19 października 2022 roku w wysokości 74,05 zł jako podstawę 

do ustalania podatku rolnego na 2023 rok, 

 przyjęcia średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna, obliczonej według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego 

rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS-u z dnia 19 października 2022 

roku w wysokości 323,18 zł jako podstawę do ustalania podatku leśnego na 2023 rok, 
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 wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku w ramach Programu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Ochrona Zabytków o uzyskanie w 2023 roku 

dofinansowania do zadania „Konin, Synagoga (1 poł. XIXw.) prace konserwatorskie  

i restauratorskie przy pokryciu dachu, rynien i rur spustowych oraz zakup i montaż 

instalacji odgromowej wraz z odnowieniem okien i drzwi”. 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 69 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu 

Wspólników:  

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie, 

 Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, 

 Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie, 

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi w: 

 Konferencji EduDay 2022 Microsoft dla Edukacji w Olsztynie – Prezydenta 

reprezentował Zastępca Prezydenta Witold Nowak, 

 podsumowaniu Konkursu „Być przedsiębiorczym” - Prezydenta reprezentował 

Zastępca Prezydenta Witold Nowak, 

 obchodach jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego Złote Gody, 

 spotkaniu w sprawie  Polityki Senioralnej Miasta Konina, 

 Finale Pucharu Polski w Koszykówce na Wózkach 2022, 

 posiedzeniu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, 

 Kweście na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Kolskiej, 

 Konwencie Wójtów i Burmistrzów, 

 spektaklu „Dziady” w I Liceum, 

 Kongresie Aglomeracji Lokalnych w Kaliszu, 

 Gali XXIII Edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 

strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w Poznaniu, 

 odsłonięciu Tablicy Upamiętniającej Zidentyfikowane Ofiary Egzekucji Dokonanej 

przez Niemców 10.11.1939 r. na Cmentarzu Żydowskim w Koninie - Prezydenta 

reprezentował Zastępca Prezydenta Witold Nowak, 

 obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Powidzu, 

 obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Koninie, 

 Koncercie Bardzo Kameralnym z okazji Święta Niepodległości, 

 spotkaniu z Delegacją z Islandii w MPEC Konin, 



 

5 

 warsztatach w ramach projektu EOG „Innowacyjne kształcenie i szkolenie 

zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji 

energetycznej”, realizowanych przez CWRKDiZ w Koninie, 

 warsztatach kierowanych do przedstawicieli administracji samorządowej 

dotyczących Programu energetyki jądrowej w ramach kampanii prowadzonej 

przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 

 podpisaniu porozumienia o przystąpieniu Miasta Konina do Programu UNICEF 

Polska „Miasto Przyjazne Dzieciom”, 

 obchodach Dni HDK PCK w Koninie - Prezydenta reprezentował Zastępca 

Prezydenta Paweł Adamów, 

 Zimowych Regatach Barbórkowych - Prezydenta reprezentował Zastępca 

Prezydenta Witold Nowak, 

 obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w MOPR Konin, 

 otwarciu Konińskiej Strefy Kibica, 

 Kawaleryjskich Obchodach 192. Rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego  

w Bieniszewie, 

 Konferencji EduDay 2022 Microsoft dla Edukacji w Koninie, 

 podsumowaniu II Edycji RIVER TRIATHLON SERIES w Uniejowie, 

 Gali Ekologiczna Gmina w Poznaniu. 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 Wiesławą Wolną – właścicielką Studia Tańca Rytmix Konin, 

 Radną Urszulą Maciaszek, 

 przedstawicielami Młodej Lewicy, 

 przedstawicielami Klubu „Górnik” Konin, 

 Miłką Raulin – polską himalaistką w czasie IV Rajdu Niepodległości, 

 przedstawicielami Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina, 

 ppłk. Danielem Kubasem, 

 uczniami Szkoły Podstawowej Nr 6 w Koninie, 

 uczniami Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie, 

 przedstawicielami Automobilklub Wielkopolski, 

 druhami Jednostki OSP Chorzeń, 

 druhami Jednostki OSP Starówka, 

 druhami Jednostki OSP Grójec, 

 druhami Jednostki OSP Morzysław, 

 Radnym Tomaszem Andrzejem Nowakiem, 
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 Michaliną Nowak – uczennicą Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie, wielokrotną 

medalistką zawodów krajowych i międzynarodowych w tańcu nowoczesnym, 

 druhami Jednostki OSP Gosławice, 

 druhami Jednostki OSP Cukrownia Gosławice, 

 Posłem Leszkiem Galembą, 

 Posłem Tomaszem Nowakiem, 

 przedstawicielami Związku Miast Polskich, 

 Radnym Wiesławem Wanjasem. 

 


