BR.0011.2.1.2018
Sprawozdanie
z działalności Komisji Finansów Rady Miasta Konina w 2017 roku.

Komisja Finansów Rady Miasta Konina w swojej pracy opierała się na planie pracy
przyjętym przez Radę Miasta Konina w dniu 25.01.2017 r.
W 2017 r. Komisja odbyła 12 posiedzeń.
Komisja Finansów opiniowała projekty uchwał, które były kierowane do Rady Miasta
przez Prezydenta Miasta Konina.
Do zadań Komisji w każdym miesiącu należało opiniowanie projektów uchwał
dotyczących zmian w budżecie miasta na 2017 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Konina na lata 2017-2020, nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości lub
obciążania nieruchomości służebnością gruntową.
Ponadto Komisja opiniowała szereg innych projektów uchwał.
Na posiedzeniu w dniu 24.01.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Miasta Konina na okres od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. (druk nr 479);
2. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 474).
Ponadto Komisja zajęła się sprawą związaną z Programem ochrony powietrza dla strefy
wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, a także rozpatrzono pismo
Pana Andrzeja Chmieleckiego z dnia 18 października 2016 r. dotyczące ulicy Leśnej.
Na posiedzeniu w dniu 16.02.2017 r. Komisja zajęła się omówieniem sprawy
związanej z realizacją zadania inwestycyjnego - budowy łącznika ulic Wyzwolenia
i Paderewskiego.
Na posiedzeniu w dniu 20.02.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Konina (druk nr 484);
2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 490);
3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 491).
Na posiedzeniu w dniu 27.03.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. zmiany Uchwały Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ul.
Krańcowej – os. Łężyn w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 503);
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2. zmiany Uchwały Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej –
Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 504);
3. przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający
(druk nr 487);
4. wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę przyłącza
wodociągowego dla budynku KDK” (druk nr 501);
5. połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe na osiedlu Wilków (druk nr 499).
Na posiedzeniu w dniu 25.04.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr działki 478/7 obręb Starówka w Koninie (druk nr 510);
2. wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce
nr 478/7 obręb Starówka (druk nr 511);
3. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia przez Miasto Konin z Oświetleniem
Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne przeprowadzenie
postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski
przy ul. Przemysłowej w Koninie (druk nr 512) projekt został wycofany przez prezydenta;
4. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Konin a Miastem i Gminą
Ślesin (druk nr 517). KOMISJE nie zajęły stanowiska;
5. przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
obszaru Powiatów: Miasta Konin – miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego
oraz Słupeckiego” (druk nr 514);
6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu nieruchomości (druk nr 518);
7. określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność lub będących
przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki
gastronomiczne (druk nr 523).
Na posiedzeniu w dniu 30.05.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej –
KONIN Spółka z o.o. w Koninie (druk nr 531);
2. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (druk nr 532);
3. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2012-2030 (druk nr 529).
Ponadto Komisja rozpatrzyła pismo A. Chmieleckiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w części ustalenia wysokości
stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.
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Na posiedzeniu w dniu 27.06.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016;
2. zmiany Uchwały Nr 260 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie” do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 550);
3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w
rejonie ulicy Gajowej (druk nr 557);
4. przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku (druk
nr 555);
5. przekazania mienia komunalnego na rzecz: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w
Kaliszu (druk nr 556).
Ponadto
omówiono
sprawozdanie
z
realizacji
Programu
Wspierania
Przedsiębiorczości na lata 2014-2016 oraz Raport z monitoringu realizacji zadań
strategicznych – okres 01.06.2015 – 31.12.2016.
Na posiedzeniu w dniu 29.08.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. przekazania mienia komunalnego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Konin Spółka z o.o. (druk nr 575);
2. zmiany Uchwały Nr 499 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej –
KONIN Spółka z o.o. w Koninie na realizację budowy sieci centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej
w Koninie (druk nr 579);
3. wyrażenia woli przekazania pomocy rzeczowej poszkodowanym przez nawałnice gminom
(druk nr 586);
4. zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za
2016 rok (druk nr 573);
5. uchylenia Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych
(druk nr 584);
6. uchylenia Uchwały Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 585).

1.
2.
3.
4.

Na posiedzeniu w dniu 26.09.2017 r. Komisja rozpatrywała informacje:
z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku;
z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury;
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za I półrocze 2017
roku;
z realizacji Uchwały Nr 444 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie
wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
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Ponadto Komisja rozpatrywała projekty uchwał w sprawie:
1. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie
ulg w gminnym transporcie zbiorowym (druk nr 598);
2. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym,
świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów (druk nr 595);
3. ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej
świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie (druk nr 596).
Na posiedzeniu w dniu 23.10.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. stawek podatku od nieruchomości (druk nr 607);
2. stawek podatku od środków transportowych (druk nr 608);
3. wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 609);
4. przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023” (druk
nr 604);
5. ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na
terenie miasta Konina w 2018 roku (druk nr 606);
6. przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu
na rzecz ich dzierżawców (druk nr 602).
Ponadto został omówiony na Komisji projekt nowego dworca PKP w Koninie przez
firmę DEKADA.
Na posiedzeniu w dniu 27.11.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Konin
lub jego jednostkom organizacyjnym (druk nr 632);
2. wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów
komunalnych z grupy 20 na rok 2018 (druk nr 638);
3. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 – 2023 (druk nr 639);
4. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina (druk nr 654);
5. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina (druk
nr 641);
6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 640);
7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 637);
8. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (druk nr 652);
9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 653);
10. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (druk nr 657);
11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego (druk nr 658).
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Komisja rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Konina na lata 2019-2021 oraz projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
miasta Konina na 2018 rok. Komisja zgłosiła 14 wniosków do projektu budżetu na 2018 rok.
Na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. Komisja rozpatrywała projekty uchwał
w sprawie:
1. wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (druk nr
675);
2. realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019 (druk nr 667);
3. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym,
świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów (druk nr 676);
4. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018 (druk nr 677).
Komisja Finansów zrealizowała plan pracy na 2017 rok.
Przewodniczący
Komisji Finansów
Tadeusz Wojdyński

