
Wydział Spraw Obywatelskich 
                                                               Sprawozdanie z kontroli za  2013   rok 

 
 Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 
Data przeprowa-

dzenia  
kontroli  

Temat kontroli  Ilość zaleceń, 
wniosków, 

uwag 

Zalecenia/wnioski/uwagi wydane  
w zakresie m. in.: 

1. Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 
ul. Tadeusza Szeligowskiego 5a 
62-510 Konin 

21.03.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem (legalności) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

7 zaleceń 1.  spraw członkowskich, 
2.  pracy zarządu,  
3.  walnego zebrania  

2. Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”  
ul. Podwale 1 
62-500 Konin 

10.06.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem (legalności) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

3 zalecenia 1.  spraw członkowskich, 
2.  pracy zarządu,  
3.  pracy komisji rewizyjnej 

3. Młodzieżowy Klub Sportowy  
Mi ędzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
ul. Dworcowa 2 
62-510 Konin 

20.06.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

3 zalecenia 
 

1.  spraw członkowskich, 
2.  pracy zarządu  
 

4. Koniński Klub Szermierczy 
ul. Dworcowa 2a 
62-510 Konin 

6.05.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 3 zalecenia 1. spraw członkowskich 

5. Klub Bokserski „Zagł ębie”  , 
ul. Kleczewska 16 
62-510 Konin 

17.09.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. spraw członkowskich, 
2. pracy komisji rewizyjnej 

6. Klub Sportowy „Górnik Konin” 
ul. Romana Dmowskiego 4 
62-500 Konin 

22.03.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

6  zaleceń 1. spraw członkowskich, 
2. walnego zebrania 

7. Cukrowniczy Klub Sportowy„ Sparta”     
ul. Łężyńska 9 
62-510 Konin 

25.06.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

5 zaleceń 
 

1.  spraw członkowskich, 
2.  pracy zarządu,  
3.  pracy komisji rewizyjnej 

8. Stowarzyszenie Sportu Rekreacji  
i  Rehabilitacji „Start”    
ul. Sosnowa 16 
62-510 Konin 

27.06.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. spraw członkowskich, 
2. statutu 

9. Klub Sportowy„ Copacabana ”  
ul. Stefani Esse 19 
62-500 Konin 

4.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. spraw członkowskich, 
2. walnego zebrania 

10. Uczniowski Klub Sportowy„ Smecz”  
ul.  Sosnowa 16 
62-510 Konin 

5.09.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 1 zalecenie 1. pracy zarządu,  
 



11. Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 
ul. Jerzego Popiełuszki 2a 
62-510 Konin 

2.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 Brak uwag 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Górnik”    
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44 
62-510 Konin 

19.09.2012r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

6 zaleceń 1. spraw członkowskich, 
2. walnego zebrania 

13. Polskie Towarzystwo Turystyczno - 
Krajoznawcze – oddział Konin 
ul. Kolejowa 11 
62-510 Konin 

2.09.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 Brak uwag 

14. Koniński Klub Tenisowy 
ul. Okólna 37/14 
62-510 Konin 

19.08.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. walnego zebrania 

15. Uczniowski Klub Sportowy „ Dziewiątka ” , 
ul. Fikusowa 8 
62-510 Konin 

16.09.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 Brak uwag 

16. Ognisko TKKF„Korty”  
ul. Sosnowa 10a 
62-510 Konin 

6.09.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu. 

 Brak uwag 

17. Konińskie TKKF  
ul. Jerzego Popiełuszki 2a/28 
62-510 Konin 

23.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu. 

 Brak uwag 
 
 
 

18. Koniński Okr ęgowy Związek Żeglarski 
ul. Portowa 12 
62-510 Konin 

17.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 Brak uwag 
 

19. Koniński Klub Sportowy „Centrum’’   
ul. Fryderyka Chopina 14a/34 
62-510 Konin 

27.08.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 Brak uwag 

20. Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne  
„Hetman”  
ul. Tadeusza Szeligowskiego 1 
62-510 Konin 

29.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. pracy zarządu,  
2. walnego zebrania 

21. Regionalny Klub  Kyokushin Karate                               
ul. Królowej Jadwigi 59 
62-510 Konin 

13.09.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

1 zalecenie 1. spraw członkowskich 

22. Klub Biegacza „Aktywni Konin”  
ul. Zofii Urbanowskiej 8 
62-500 Konin 

8.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

3 zalecenia 1. spraw członkowskich, 
2. pracy zarządu,  
3. pracy komisji rewizyjnej 



23. Klub Żeglarski przy KWB Konin  
ul. Ślesińska 42 
62-510 Konin 

15.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. walnego zebrania 

24. Konińskie Towarzystwo Sportowo – 
Rekreacyjne „Sport Club Konin”  
ul. 11 Listopada 38/34 
62-510 Konin 

4.10.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

3 zalecenia 1. spraw członkowskich, 
2. pracy zarządu,  
 

25. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska Wielkopolskie Konin, 
ul. Wojska Polskiego 16 
62-500 Konin 

30.08.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

 Brak uwag 

26. Koniński Klub „Amazonki” 
ul. Przemysłowa 4 
62-510 Konin 

18.11.2013r. Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  

2 zalecenia 1. walnego zebrania 

 
                
                                                                                                                                         


