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BP.0057.2.2020 

SPRAWOZDANIE 

       z  działalności  Prezydenta  Miasta  Konina  

     w okresie od 26 lutego do 25 marca 2020 roku  

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 11 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 14 zarządzeń.  

 

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu (obręb Gosławice),  

 przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu 

na rzecz ich dzierżawców, 

 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości (obręb Niesłusz),  

 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości (obręb Starówka), 

 współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  

 ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za 

osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”, 

 zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego,  

 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  

 zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy 

Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji, 

 zmian w WPF na lata 2020-2023,  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; 
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Wydane zarządzenia dotyczyły:  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – 3 zarządzenia,  

 Regulaminu Konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”, 

 zmiany Zarządzenia nr 28/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lutego 2020 roku  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku „Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców Konina” w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

 zmiany Zarządzenia Nr 149/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu 

dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz wysokości 

stawek za podnajem lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Konina wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli, 

 przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznych szkół podstawowych oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Konin, 

 zmian w Zarządzeniu Nr 85/2019 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, 

 powołania zespołu roboczego do zarządzania projektem pn. „Realizacja prac 

budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego 

„Domu Zemełki” w Koninie” Nr RPWP.04.04.01-30-0006/19, 

 przekazania w administrowanie do Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 

zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3/5 w Koninie, 

 zmiany Zarządzenia Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej  

z dnia 15 września 2016 r. w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji 

dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie miasta Konina, 

 powołania zespołu ds. opracowania „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Konina”, 

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych, 

 ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznych 

szkół podstawowych oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Konin; 
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Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

 wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności, 

 zmiany sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koninie; 

 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 12.947,86 zł z tytułu zaległości czynszowych  

(4 wnioski),  

 zawarcia umów najmu na lokal mieszkalny – 1 umowa, 

 zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do przydziału najmu lokami mieszkalnych  

i najmu lokali socjalnych – 20 lokali, 

 przyjęcia sprawozdania cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 

2016-2020” za rok 2019,   

 przyjęcia raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 

2019 rok,   

 przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz 

przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok;  

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 8 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

 

W ramach rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, przyjął 5 interesantów.  

 

Realizując zadania właścicielskie brał udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Wspólników: Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego „KONIN” Sp. z o.o.  

 

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

 posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP,  

 uroczystości podsumowania konkursu :Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”,  

 posiedzeniu kapituły „Złotego Konia”. 
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Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania z przedstawicielami 

organów państwowych i samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i firm, np.: 

 przedstawicielami UNICEF w sprawie projektu „Miasto Przyjazne Dzieciom”,  

 członkami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

 przedstawicielami konińskiego szpitala. 

 

Prezydent odbył również kilkadziesiąt narad i spotkań roboczych z zastępcami prezydenta, 

skarbnikami i kierownikami wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta dotyczących 

realizacji przez samorząd Konina określonych zadań, funkcjonowania miejskich spółek  

i jednostek i bieżącej działalności urzędu.  

 

      Informacja związana z przeciwdziałaniem COVID - 19  

  

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 prezydent uczestniczył w posiedzeniach 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz w dniu 20 marca w wideokonferencji - 

posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Władze miasta podejmują 

różnorodne działania w zakresie funkcjonowania miejskich instytucji, aby zachować daleko 

idące zasady bezpieczeństwa i stosować się do wytycznych służb sanitarnych.  

Komunikaty w sprawie działań związanych z epidemią dostępne są dla mieszkańców Konina 

na stronie www.konin.pl oraz serwisach internetowych jednostek organizacyjnych miasta  

i miejskich spółek.  

Działania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koninie: 

1. Zalecono załatwianie spraw bez wychodzenia z domu – telefonicznie bądź drogą 

elektroniczną, np. poprzez profil zaufany. W przypadku konieczności wizyty w urzędzie, 

zaleca się wcześniej telefonicznie zgłosić potrzebę kontaktu bezpośredniego – spis 

numerów telefonów dostępny na stronie www.konin.pl.  

2. Zawieszono do odwołania posiedzenia składów orzekających w Miejskim Zespole  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, o niepełnosprawności, o wydanie legitymacji oraz wszelkie inne 

pisma zaleca się przesyłać pocztą.  

http://www.konin.pl/
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3. Zawieszono wydawanie Karty Seniora oraz Konińskiej Karty Rodziny 3+. Wnioski na 

Kartę Dużej Rodziny można składać elektronicznie poprzez portal emp@tia.  

4. Wprowadzono ograniczenie liczby gości uczestniczących w uroczystościach zaślubin  

w Urzędzie Stanu Cywilnego.  

5. Wnioski do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaleca się wysyłać pocztą na 

adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta. Można je 

również składać elektronicznie: https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug, zakładka: 

„partycypacja społeczna”. Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 roku.  

6. Zmieniono organizację pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Przyjmują one 

osoby zapisane na umówiony termin - maksymalnie 3 osoby dziennie: przy ul. Sztarka 

godz.: 10:30, 11:30, 12:30 oraz przy ul. Zakładowej i ul. Południowej godz.: 12:30, 13:30, 

14:30. Żeby się zapisać, należy dzwonić pod nr telefonu: 63 240 13 72 w godz. 7.30-15.30 

od poniedziałku do piątku.  

7. Wstrzymano kwalifikację wojskową – decyzja wojewody.  

8. W okresie od 23 marca do 3 kwietnia 2020 roku w urzędzie obowiązuje rotacyjna praca 

zdalna. Kierownik każdego wydziału może określić wg harmonogramu pracę zdalną dla  

poszczególnych pracowników, jednocześnie zapewniając obsługę zadań wydziału. 

9. Od 25 marca do 4 kwietnia zamknięta będzie kasa Urzędu Miejskiego zlokalizowana  

w budynku przy ul. plac Wolności 1. 

 

Działania związane z funkcjonowaniem żłobka, przedszkoli, szkół i innych placówek 

oświatowych: 

1. Zamknięto żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe. 

2. W szkołach od 25 marca wprowadzony jest obowiązek realizowania podstaw 

programowych (zdalne nauczanie) – decyzja rządu.   

3. Nie zmienia się terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół 

podstawowych. W przypadku rekrutacji do przedszkoli/szkół podstawowych data 

przyjęcia wniosku w wersji papierowej dostarczona do przedszkola/szkoły będzie tożsama 

z datą wypełnienia wniosku w wersji online. W sytuacji braku możliwości osobistego 

kontaktu z pracownikiem przedszkola/szkoły wnioski w wersji papierowej można 

przesyłać również za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (scan |z podpisami 

rodziców lub opiekunów prawnych). W procesie rekrutacji Wydział Oświaty będzie 

https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug
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przetwarzał na bieżąco dane dotyczące weryfikacji wniosków do szkół  

i przedszkoli. 

4. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie oferuje mieszkańcom miasta 

telefoniczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. W sytuacjach kryzysowych 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie jest do dyspozycji koninian 

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 63 243 18 66. 

 

Działania związane z funkcjonowaniem pozostałych jednostek organizacyjnych i spółek 

miasta Konina:  

1. Działalność zawiesiły: Młodzieżowy Dom Kultury, Koniński Dom Kultury (w tym Kino 

Centrum), warsztaty terapii zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób  

z Chorobą Alzheimera.  

2. Wprowadzono czasowy zakaz odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Koninie.  

3. Zamknięto obiekty sportowe, w tym baseny i hale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

oraz sale sportowe przy szkołach oraz boisko ORLIK na osiedlu Wilków (od 24 marca). 

4. Zawieszono organizację Giełdy Towarowo-Samochodowej przy ul. Podwale.  

5. Od 24 marca do odwołania zamknięte będą wszystkie miejskie place zabaw. 

6. Ograniczenia w bezpośrednich kontaktach z klientami wprowadziły spółki miejskie: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. – dotyczy 

biur obsługi klienta.  

7. Kierowcy autobusów MZK oraz PKS nie prowadzą sprzedaży biletów jednorazowych. 

Ponadto MZK Sp. z o.o. wprowadziła ograniczenia w działalności przewozowej,  

np. zawieszenie kursów na linii 64.  

 

Ponadto, zgodnie z decyzjami rządu, w Koninie: 

- zawieszone są zajęcia na uczelniach wyższych,  

- nieczynna jest Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej filie. 

 

Prezydent Miasta Konina zachęca koninian do korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO. To 

działający od 2017 roku system powiadamiania mieszkańców o lokalnych wydarzeniach, 



 7 

zagrożeniach, awariach. Aktualnie dodatkowo uruchomiony został nowy serwis  

z komunikatami dotyczącymi koronawirusa. Wprowadzono też nową funkcję – komunikację 

dwustronną. Użytkownik może skontaktować się z urzędem, wysyłając wiadomość za 

pomocą aplikacji „Blisko”. Wystarczy, aby nadawca włączył przycisk „Napisz do nas”  

i wówczas ta usługa jest aktywna. Można dołączać różnego rodzaju pliki, np. zdjęcia. 

Informacja trafi do urzędnika, który nada sprawie bieg. 

WAŻNE: Instalacji aplikacji: Aplikacja „BLISKO” jest bezpłatna. Do wyboru są 

powiadomienia przez sms, maila i aplikację mobilną. Jest ona dostępna na wszystkich 

najpopularniejszych systemach operacyjnych. Można pobrać ją bezpłatnie w sklepach App 

Store, Google Play, Windows Phone. Po pobraniu aplikacji użytkownik wpisuje KONIN  

w wyszukiwarce.  Na kolejnym ekranie aktywuje nadawców wiadomości, czyli Miasto 

Konin. Na ekranie Urzędu Miejskiego w Koninie aktywujemy  rodzaje wiadomości, które 

chcielibyśmy otrzymywać. Po chwili otrzymamy wiadomość cloud, która potwierdzi naszą 

rejestrację w systemie. 

 

Konin, dnia 24 marca 2020 r.  


