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BP. 0057.8.2021 Konin, 23 listopada 2021 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 27 października  

do 24 listopada 2021 roku 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął  13 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 16 zarządzeń.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 zbycia nieruchomości (obręby: Glinka, Czarków), 

 zamiany nieruchomości (obręby: Maliniec, Czarków),  

 porozumienia pomiędzy Miastem Konin a Powiatem Konińskim w zakresie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku,  

 zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku  

w sprawie 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,  

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina na terenach inwestycyjnych,  

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina - Pątnów Północ,  

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – Jezioro Gosławskie,  

 zmiany Uchwały Nr 614 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku  

w sprawie opłaty targowej,  

 przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021-2024  

z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  

 zmiany Uchwały Nr 520 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
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Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w mieście Koninie na 2021 rok, 

 Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2022 rok,  

 zmian w WPF na lata 2021-2024, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok; 

 

Wydane zarządzenia dotyczyły:  

 zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok – 2 zarządzenia, 

 powołania członków Miejskiego  Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Koninie, 

 zmiany Zarządzenia nr 128/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 

r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału przedsiębiorców w międzynarodowych 

targach wystawienniczych w ramach Zadania nr 3 pn. „Promocja gospodarcza”, 

projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr 

RPWP.01.04.02-30-0003/19, 

 zmiany Zarządzenia Nr 38/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 marca 2016 

roku w sprawie nadania Regulaminu dla Biura Rzeczy Znalezionych w Koninie, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, 

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

 przyjęcia projektu budżetu miasta Konina na 2022 rok,  

 przyjęcia projektu WPF miasta Konina na lata 2022-2025, 

 powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030, 

 ustalenia na 2021 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 inny przez 

organ niż Miasto Konin, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego; 

 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako kierownika urzędu, dotyczyły:  

 szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą  

i obuwiem roboczym w Urzędzie Miejskim w Koninie oraz wypłaty ekwiwalentu 
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pieniężnego na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz strojów służbowych dla 

pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, 

 powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji  

w drodze spisu z natury środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Koninie, 

 powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji  

w drodze spisu z natury środków pieniężnych w kasach, materiałów i towarów 

odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu oraz druków ścisłego zarachowania  

w Urzędzie Miejskim w Koninie, 

 wprowadzenia rocznego Planu inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koninie na 

2021 rok; 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 rozłożenia na raty należności w wysokości 85.162,99 zł z tytułu zaległości 

czynszowych (5 wniosków); 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 18 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

 

Realizując zadania właścicielskie brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników: 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koninie,  Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o., Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 

Prezydent, reprezentując i promując Miasto Konin, uczestniczył między innymi  

w: 

 V Zjeździe Oddz. Powiatowego i Grodzkiego ZOSP RP w Koninie, 

 obchodach Święta Niepodległości w Koninie, 

 spotkaniu dotyczącym Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji  

w Bełchatowie,  

 obchodach Dnia Pracownika Socjalnego,  

 warsztatach elektromobilności w Paryżu (w ramach nagrody 8. edycji konkursu Eco-

Miasto w kategorii zrównoważona mobilność wśród miast poniżej 100 tys. 

mieszkańców). 
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Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm, np.: 

 bryg. Maciejem Pilarskim – komendantem PSP w Koninie,  

 Andrzejem Gemrą - Z-cą Dyrektora Renault Terytorium East ds. Efektywności i 

rozwoju Nowych Projektów, 

 Leslie Scanlon – ambasador Kanady,  

 Młodzieżą z M-LAB w sprawie projektu, 

 Piotrem Woźnym – Prezesem Zarządu ZE PAK SA,  

 Członkami Klastra Energii „Zielona Energia Konina”.  

Informacja związana z przeciwdziałaniem COVID - 19  

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 prezydent organizował posiedzenia 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podejmował działania dotyczące 

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 na 

stronie internetowej miasta oraz serwisach internetowych jednostek organizacyjnych 

miasta i miejskich spółek.  

 

 


