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SPRAWOZDANIE
z pracy Komisji Infrastruktury
za 2017 rok
kadencja 2014-2018
Komisja Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Konina w przedmiocie swego działania
ma sprawy dot.:
 ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
 ochrony środowiska i przyrody,
 gospodarki wodnej,
 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych,
 utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
 wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 lokalnego transportu zbiorowego,
 gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych
na realizację zadań przez te jednostki,
 promocji gminy,
 współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
W 2017 roku Komisja Infrastruktury zbierała się 14 razy - na posiedzeniach w dniach:
24.01., 16.02., 20.02., 27.03., 25.04., 9.05., 30.05., 27.06., 29.08., 26.09., 11.10., 23.10.,
27.11., 18.12.2017 r.
Posiedzenia komisji obejmowały opiniowanie materiałów sesyjnych oraz spraw
dotyczących zakresu jej działania.
Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 roku Komisja zapoznała się z projektem
realizacji zadania inwestycyjnego – budowa łącznika ulic Wyzwolenia i Paderewskiego.
Na wyjazdowym posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku Komisja zapoznała się
z całokształtem funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Koninie.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 30 maja 2017 roku Komisja zajęła się m.in. sprawą
zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych oraz
rozpatrzeniem wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego
powyższą uchwałą, które wnieśli mieszkańcy ulicy Międzylesie w Koninie.
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Na posiedzeniu w dniu 11 października 2017 roku Komisja:
- spotkała się z Prezesem Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w celu
określenia wzajemnych relacji między miastem a spółką,
- rozpatrzyła pismo Pani Anny Żabińskiej w sprawie budowy drogi KDD 26 - alternatywnej
do ul. Kolskiej
- rozpatrzyła wniosek Państwa Barbary i Zdzisława Cieślikowskich o zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obr. Wilków – przeznaczenie na
działki budowlane,
- rozpatrzyła pismo Pana Tomasza Kasiewicza dotyczące uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1).
Sprawa Państwa Cieślikowskich była również przedmiotem wyjazdowego posiedzenia
Komisji w dniu 15 listopada 2017 roku.
Na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku Komisja zapoznała się z projektem
nowego dworca PKP w Koninie przygotowanym przez firmę DEKADA.
W dniu 27 listopada 2017 roku Komisja Infrastruktury rozpatrzyła projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 oraz projekt
uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok, zapoznała się również
z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacjach będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Koninie na lata 2018 – 2023.
Komisja Infrastruktury Rady Miasta Konina opiniowała w 2017 roku dużą ilość
projektów uchwał – w szczególności dot.:
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r.,
 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru
Powiatów: Miasta Konina – miasta na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz
Słupeckiego (Planu Transportowego),
 planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina,
 Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2010 z perspektywą na
lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości,
oraz wiele innych.
Z uwagi na dużą ilość materiałów sesyjnych kierowanych do zaopiniowania przez
Komisję Infrastruktury oraz dodatkowe sprawy i pisma, którymi się zajmowała, Komisja nie
zrealizowała w całości planu pracy na 2017 rok.
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