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SPRAWOZDANIE
z działalności Prezydenta Miasta Konina
w okresie od 24 czerwca do 29 lipca 2020 roku
W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 9 projektów uchwał Rady Miasta Konina
i wydał 20 zarządzeń.
Projekty uchwał Rady Miasta dotyczyły następujących spraw:
 zamiany nieruchomości (obręby: Przydziałki, Chorzeń, Starówka),
 nabycia nieruchomości (obręb Miedzylesie),
 kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 r.,
 przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”,
 przystąpienia

do

sporządzenia

kompleksowej

„Aktualizacji

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024”,
 powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem Skarbu
Państwa oraz lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Miasto od innych właścicieli
w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,
 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach
Programu Erasmus+,
 zmian w WPF na lata 2020-2023,
 zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok;
Wydane zarządzenia dotyczyły:
 zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – 3 zarządzenia,


wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie organizacji
imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina,

 odwołania

ze

stanowiska

dyrektora

Przedszkola

nr

5

„Plastuś”

w

Koninie

ul. Budowlanych 4,
 powołania komisji egzaminacyjnych oraz wprowadzenia regulaminu postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego,
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 powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie organizacji imprez kulturalnych
dla mieszkańców Konina,
 ustalenia na 2020 r. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów wychowanków lub
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wskaźnika zwiększającego dla szkół
i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż Miasto
Konin,
 zmiany Zarządzenia nr 18/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego,
 zmiany regulaminu Konkursu na wykonanie zdjęć do albumu promującego Miasto Konin,


określenia zasad nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków
interwencji kryzysowej,

 zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II
etapu

konkursu

organizowanego

w

ramach

programu

ROZWÓJ

LOKALNY,

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia
jego zadań,
 powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na wsparcie
realizacji w roku 2020 zadania publicznego tj. przyznanie dotacji na tzw. wkład własny
w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie,
w zakresie dostosowania do przepisów p.poż,
 powołania Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszenia złożone w wyniku ogłoszenia
konkursu pn. „Najładniejszy ogród/ balkon/ taras na Starówce” i zatwierdzenia
Regulaminu Prac Komisji Konkursowej,
 ogłoszenia konkursu pn. „Najładniejszy ogród/ balkon/ taras na Starówce”;
Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:
 wprowadzenia jednolitych zasad ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
w Mieście Koninie w związku z centralizacją rozliczeń,
 powołania dodatkowej osoby do komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie,
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 powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030 oraz
określenia jego zadań,
 powołania zespołów projektowych;
Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach:
 rozłożenia na raty należności w wysokości 58.599,05 zł z tytułu zaległości czynszowych
(10 wniosków),
 przydziału najmu lokali mieszkalnych i najmu socjalnych lokali – 13 lokali;
W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 57 pełnomocnictw pracownikom UM
i jednostek organizacyjnych Miasta.
Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników:
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Turystyczno-HandlowoUsługowego „KONIN” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi w:
 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia LOT „Marina”,
 Inauguracji sezonu tenisowego 2020 TKKF,
 złotych oraz szmaragdowych godach,
 obchodach Święta Policji w Koninie,
 Konińskim Jarmarku Smaków;
Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania z przedstawicielami
organów państwowych i samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i firm, np.:
 prezesem ZE PAK SA
 przedstawicielką Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 spotkaniu w ramach promocji marki Wielkopolska Dolina Energii – Turecki Inkubator
Przedsiębiorczości,
 spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
 dyrektorką CKiS w Koninie,
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 panami Maciejem Chojnackim i Sławomirem Pietrasem ze Szwadronu Kawalerii Ziemi
Konińskiej;
Prezydent odbył też kilkanaście 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 organizował posiedzenia
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podejmował różnorodne działania w zakresie
funkcjonowania miejskich instytucji, aby zachować daleko idące zasady bezpieczeństwa
i stosować się do wytycznych służb sanitarnych.
Szczegółowe 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.
W okresie międzysesyjnym prezydent podjął następujące działania:
1. Pomimo oficjalnego zakończenia akcji rozdawania maseczek wielokrotnego użytku
i rękawiczek jednorazowych seniorom 65+ z Konina oraz osobom cierpiącym na
schorzenia powodujące spadek odporności, osoby zgłaszające się do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM otrzymywały pakiety. W ten sposób
rozdano dodatkowo, oprócz dotychczasowych 8,5 tysiąca, 1000 maseczek.
2. Pracownicy wydziału uczestniczyli wspólnie z pracownikami inspekcji sanitarnej oraz
funkcjonariuszami policji w akcji edukowania mieszkańców w zakresie przepisów
dotyczących obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos na terenie sklepów.
Akcja miała miejsce na terenie dwóch obiektów handlowych w Koninie, a w trakcie jej
trwania rozdano 500 maseczek osobom, które ich nie posiadały. Maseczki – 500 sztuk –
rozdawano również podczas Konińskiego Jarmarku Smaków organizowanego na
targowisku miejskim przy ul. 11 listopada.
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3. W ramach Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom:
1) rozpatrzono 124 wnioski, w tym 105 pozytywnie, o zastosowanie ulgi w czynszu
na kwotę 79.486,14 złotych netto,
2) w sprawie ulg podatkowych rozpatrzono 45 wniosków: 8 o udzielenie ulgi
w postaci rozłożenia opłat na raty na kwotę 962.685,00 zł i 37 o odroczenie terminu
płatności podatku na kwotę 1653.133,10 zł; pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski na
kwotę 1.447.577,12 zł.

Konin, dnia 28 lipca 2020 r.
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