Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Akcja Konin w 2015 r.
Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Na początku roku 2015 roku Zarząd składał się z następujących osób:
1. Janusz Miedziński  prezes
2. Miłosława Stępień  wiceprezeska
3. Waldemar Duczmal  wiceprezes
4. Karol Miedziński  skarbnik
5. Marcin Tomaszewski  sekretarz
Po rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie i członkostwie w Akcji Konin Miłosławy Stępień
dokoptowano w jej miejsce, zgodnie ze statutem, Damiana Kruczkowskiego.
Komisja Rewizyjna na początku 2015 roku składała się z następujących osób:
1. Robert Olejnik  przewodniczący
2. Magdalena Krysińska  wiceprzewodnicząca
3. Piotr Ostrowski  członek.
28 czerwca 2015 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wygasła czteroletnia
kadencja władz Stowarzyszenia i zostały wybrane nowe składy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej:
Zarząd:
1.
2.
3.
4.
5.

Waldemar Duczmal  prezes
Janusz Miedziński  wiceprezes
Damian Kruczkowski  wiceprezes
Karol Miedziński  skarbnik
Marcin Tomaszewski  sekretarz

Komisja Rewizyjna:
1. Robert Olejnik  przewodniczący
2. Magdalena Krysińska  wiceprzewodnicząca
3. Magdalena Wydro  członkini
W 2015 roku Stowarzyszenie liczyło 15 osób  z członkostwa zrezygnowała Miłosława
Stępień, nową członkinią została Magdalena Wydro.

Działania stowarzyszenia w 2015 roku:
1. Kontynuacja projektu “Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym
w Koninie”  projekt zakończył się raportem wraz z rekomendacjami dla władz
Miasta, w jego wyniku w zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina w sprawie wynajmu
lokali miejskich ujęto organizacje pozarzadowe, Urząd Miejski opracował także
bardziej transparentną “ścieżkę” ubiegania się przez NGO o lokale miejskie 
wszystkie szczegóły projektu znajdują sie tutaj: h
ttp://akcjakonin.pl/lokalengo/
2. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie uczynienia pomnikiem przyrody dębu
Zawiadowca  zakończona sukcesem
3. Dalsza współpraca ze Stowarzyszeniem 61 przy rozwoju lokalnych sieci monitoringu
radnych MamPrawoWiedziec.pl  pod koniec 2015 roku przedłużono wspólne
działania na najbliższe dwa lata.
4. Happening “Kolejka po jawność”  wspólne z Ruchem Miejskim OK działania na
rzecz transpraentności i jawności głosowań konińskich radnych na sesjach. Akcja
zakończona pozytywnymi zmianami w statucie Miasta Konina.
5. Ciągła obserwacja prac Rady Miasta Konina i informowanie o nich mieszkańców
Miasta
6. Stały dział na stronie Akcji Konin “
Otwieramy dane”
, który aktualizowany jest na
biezaco o wszytskie dokumenty pozyskiwane z Urzędu Miejskiego w Koninie.
Informacje przekazywane są również konińskim mediom.

Na początku 2015 roku całkowicie odświeżono, dzięki grantowi w ramach Programu
Obywatele dla Demokracji, internetową stronę Stowarzyszenia www.akcjakonin.pl.

