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BP. 0057.1.2023 Konin, 24 stycznia 2023 r. 

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie  

od 28 grudnia 2022 do 24 stycznia 2023 r. 

 

W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta przyjął 12 projektów uchwał Rady Miasta 

Konina i wydał 24 zarządzenia.  

Projekty  uchwał  Rady  Miasta  dotyczyły następujących spraw: 

 przystąpienia Gminy Konin do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, 

 przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki 

publicznej dla Powiatu Konińskiego, 

 ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie, 

 przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 

2023 rok, 

 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale nr 140 Rady Ministrów z 

dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 

 określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w tym zakupione posiłki, 

 zmiany Uchwały Nr 820 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 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, 
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 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul.  Jana Pawła II w Koninie 

wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta-Gopło do 

skrzyżowania z  ul.  Laskówiecką” dofinansowanego z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

 zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r. z późn. 

zm. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia 

 w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 

 zmiany uchwały Rady Miasta Konina nr 807 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie 

obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu, 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok, 

 zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2023-2026. 

Wydane zarządzenia dotyczyły: 

 zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (2 zarządzenia), 

 powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej  

w Koninie, 

 ogłoszenia naboru kandydatów z organizacji pozarządowych do Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2025, 

 zmiany zarządzenia nr 125/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 

2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Konin Miasto 

Przyjazne Dzieciom", 

 powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań w ramach 

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn.: "Opieka nad kotami 

wolno żyjącymi na terenie Konina" oraz ,,Darmowa kastracja i sterylizacja psów i 

kotów mieszkańców Konina", 

 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na 2023 rok za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Konin, 

 zmiany Zarządzenia Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 listopada 

2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko 

dyrektora publicznych szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowej, 

 zmiany Zarządzenia Nr 176/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 listopada 

2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko 

dyrektora publicznych przedszkoli praz publicznych szkół podstawowych, 
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 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 Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej zabawy", 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 im. Jana Brzechwy, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Koninie, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 17 „Wojtusiowa Izba", 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 8 im. Janka Wędrowniczka, 

 zmiany Zarządzenia Nr 144/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 września 

2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Zielone 

korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie", 

 zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, 

 określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin, 

 określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Konin, 

 ustalenia na 2023 rok 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 przez inny 

organ niż Miasto Konin, 

 utworzenia Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Koninie, 
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 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta Konina do komisji 

inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego 

Miastu przez Skarb Państwa w związku z reformą administracyjną. 

Zarządzenia, wydane przez Prezydenta jako Kierownika urzędu dotyczyły: 

 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koninie, 

 zmiany Zarządzenia Nr 28/UM/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koninie. 

Prezydent pozytywnie rozpatrzył również wnioski w sprawach: 

 przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

W okresie międzysesyjnym Prezydent udzielił 28 pełnomocnictw pracownikom UM  

i jednostek organizacyjnych Miasta.  

Realizując zadania właścicielskie Prezydent brał udział w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników: 

 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie, 

 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. 

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

 spotkaniu z przedstawicielami południowokoreańskiej telewizji publicznej KBS, 

 obchodach 78. Rocznicy wyzwolenia Konina spod okupacji hitlerowskiej, 

 obchodach 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

Działalność Prezydenta w okresie międzysesyjnym to również spotkania  

z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, instytucji, 

stowarzyszeń i firm: 

 Piotrem Woźnym – Prezesem ZE PAK S.A., 

 Agnieszką Dybałą-Kamińską – Dyrektor PSSE w Koninie, 

 Kazimierzem Zajączkowskim – Prezesem KLTC Konin, 

 Klubem Politechniki Trzeciego Wieku w Koninie, 

 Emilią Wasielewską – Radną Miasta Konina, 

 Martinem Kremerem – Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, 

 Anną Subda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, 

 słuchaczami Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 Mariuszem Jaworskim – Komendantem KMP w Koninie. 


