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BP.0057.3.2019 

SPRAWOZDANIE 

       z  działalności  Prezydenta  Miasta  Konina  

     w  okresie  od  27  marca  do  24  kwietnia  2019  roku 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 17 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina, wydał 13 zarządzeń.   

 

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zamiany nieruchomości (obręby: Wilków, Starówka i Pawłówek), 

 niektórych warunków sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych,  

 ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, 

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego, 

 ustalenia 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, 

 aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada, 

 uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 

2019-2023, 

 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Konina,  

 składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego i czteroletniego technikum prowadzonych przez Miasto Konin w roku 

szkolnym 2019/2020, 

 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Koninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie,  
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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących organizowania  

i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus 

dla Wszystkich” w Koninie, 

 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta 

Konina,  

 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej 

„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, 

 uchylenia uchwały Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany nazwy ulicy w Koninie,  

 zmian w WPF na lata 2019-2022,  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok; 

 

Wydane przez Prezydenta jako organ gminy zarządzenia dotyczyły:  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok, 

 powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach  do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, 

 zwolnienia z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Miejskich Płatnych 

Parkingach na ul. 11 Listopada w dniu 20 kwietnia 2019 r.,  

 zmiany Zarządzenia Nr 148/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie powołania Zespołu roboczego do zarządzania projektem pn. „Ekologiczny 

Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” Nr RPWP.03.03.01-

30-0002/16,  

 wskazania przedstawicieli Prezydenta Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta 

Konina,  

 ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Konina, 

 unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych,  

 zasad postępowania w związku z zawiadomieniem banków o pozostawieniu przez 

spadkodawców środków finansowych,  

 powołania Zespołu ds. rewitalizacji, 

 odwołania członka Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie;  
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Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

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

Miejskim w Koninie, 

 stosowania jednolitego stroju służbowego przez pracowników Biura Prezydenta Miasta 

Konina – sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta, kierowców Prezydenta  

i Zastępców Prezydenta i ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na zakup,  

 powołania dodatkowych osób do komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie; 

 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 73.637,50 zł z tytułu zaległości czynszowych  

(7 wniosków),  

 zawarcia umowy najmu na lokal komunalny przy ul. Broniewskiego 2/32, 

 zawarcia umowy najmu na lokal komunalny przy ul. Przemysłowej 5/89, 

 zawarcia umowy najmu na lokal komunalny przy ul. Dąbrowskiej 50/12, 

 zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do przydziału mieszkań komunalnych i lokali 

socjalnych – 15 lokali, 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

 


