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BP. 0057.3.2023 Konin, 21 marca 2023 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie  

od 22 lutego do 21 marca 2023 roku 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 16 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 17 zarządzeń.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Cyrkoniowa-Topazowa-

Nefrytowa w Koninie, 

 lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na osiedlu Łężyn  

w Koninie, 

 wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2023, 

 zmiany Uchwały Nr 856 Rady Miasta Konina   z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, 

 przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia 

(kwalifikacja wojskowa), 

 określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w mieście Koninie na 2023 rok, 

 zmiany Uchwały nr 713 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 roku dotyczącej 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni  

i Aktywności – SOWA”, 

 przekazania mienia komunalnego, 

 wyrażenia zgody na nabycie działki 871/7 obręb Przydziałki, 
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 wyrażenia zgody na nabycie działek 101/8, 102/7, 120/14, 120/21, 120/16, 121/11, 

121/9, 120/12, 119/11, 118/5, 447/4 oraz 116/10 obręb Łężyn, 

 wyrażenia zgody na nabycie działki 67/5 obręb Międzylesie, 

 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki 845/4 obręb 

Starówka, 

 wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki 1199 obręb 

Gosławice, 

 zamiany nieruchomości (dz. nr 1286 na 1186), 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok, 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2023-2036. 

Wydane zarządzenia dotyczyły: 

 przyjęcia procedury pozyskiwania środków pozabudżetowych i powoływania 

zespołów ds. realizacji projektów w Mieście Koninie w latach 2021- 2030, 

 powołania Zespołu opiniującego możliwość partycypacji w kosztach przez 

uchodźców z terenu Ukrainy, 

 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok (2 zarządzenia), 

 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Koninie, ul. Kaliska 19, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Koninie, ul. 11 Listopada 7a, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Koninie, ul. Sosnowa 16, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie, 

ul. Kazimierza Błaszaka 4, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Koninie, ul. płk. Witolda 

Sztarka 2, 
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 elektronicznego naboru uczniów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin, 

 ogłoszenia kolejnego naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta 

Konina, 

 zmiany Zarządzenia Nr 49/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 marca 2023 

roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie, ul. Kaliska 19, 

 zmiany Zarządzenia Nr 50/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 marca 2023 

roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Koninie, ul. 11 Listopada 7a, 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako Kierownika urzędu dotyczyły: 

 nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Koninie, 

 Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej miasta Konina. 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości   

w Koninie za okres 1.01.2020 - 31.12.2022 r, 

 wyrażenia zgody na przystąpienie jako partner do projektu pn. „REFORMATORZY: 

Regionalne Ekosystemy Dla Odpornych Systemów Wieloenergetycznych jest  

w porządku” składanego przez Vrije Universiteit Brussel, w ramach programu 

HORIZON-CL5-2023-D3-01-01: Doliny Energii Odnawialnej w celu zwiększenia 

niezależności energetycznej przy jednoczesnym przyspieszeniu zielonej 

transformacji w Europie, 

 przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania za 2022 rok, 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok 

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na rok 2023, 

 przyjęcia sprawozdania z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w Koninie za rok 2022 w tym roczne sprawozdanie z efektów pracy oraz 

przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2023 rok. 



 

4 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 27 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

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

 sportowym zakończeniu roku, 

 EMPIRIE – Sieci Wymiany Doświadczeń (w ramach Funduszy Norweskich), 

 posiedzeniu Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

 Radzie Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, 

 pożegnaniu odchodzącej na emeryturę Anny Subdy – Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Koninie, 

 zawodach w układaniu kostki Rubika „Energy Cube”, 

 Mistrzostwach Polski Kombinacji Tańców, 

 Jubileuszu 100-lecia mieszkanki Konina, 

 VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, 

 Spektaklu Konińskiego Teatru Tańca pt. „Sztetl Konin”, 

 podpisaniu umowy na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” w NFOŚiGW, 

 spotkaniu z uczniami klasy II D Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie, 

 Polskim Kongresie Klimatycznym w Warszawie, 

 wizycie w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w sprawie 

Projektu FUTURE LAB, 

 Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczym Pielęgniarek  

i Położnych w Koninie, 

 proteście mieszkańców przeciwko budowie linii kolejowej Konin-Turek. 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm: 

 Romanem Byczykiem – Prezesem Zarządu ELECTRIC Sp. z o.o., 

 Emilią Wasielewską – Radną Miasta Konina, 

 Waldemarem Jaskólskim – Prezesem Zarządu PWiK Sp. z o.o., 

 Magdaleną Przybyłą – Prezesem Zarządu MZK Sp. z o.o. 

 Markiem Libertowskim – Prezesem Zarządu MTBS Sp. z o.o. 

 Parlamentarzystami : Małgorzatą Kidawą-Błońską, Mirosławą Nykiel, Cezarym 

Grabarczykiem, Krzysztofem Gadowskim, Tomaszem Piotrem Nowakiem, 

 Andrzejem Sitnikiem – Prezydentem Siedlec, 

 Wojciechem Pluta-Plutowskim, 

 Damianem Kruczkowskim – Dyrektorem MBP, 

 Henrykiem Drzewieckim – Prezesem Zarządu MZGOK Sp. z o.o., 
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 Elżbietą Sroczyńską – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Romanem Jaszczakiem – Prezesem Klubu KKP MEDYK Konin, 

 przedstawicielami Firmy Leroy Merlin, 

 Ireneuszem Niewiarowskim, 
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