
                      
          Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2013 
Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 21.11.2013r. 
w sprawie zasad koordynacji   

kontroli zewnętrznych  
i wewnętrznych 

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki                 

Sprawozdanie z kontroli za 2014 rok                               

Lp. Podmiot kontrolowany  
(pełna nazwa, adres) 

Data 
przeprowa-

dzenia 
kontroli 

Temat kontroli 

 

Ilość zaleceń, 
wniosków, 

uwag 

 

Zakres wydanych zaleceń,  
wniosków,  

uwag 

1. Towarzystwo Sportowo – 
Rekreacyjne HETMAN 
ul. Tadeusza Szeligowskiego 1,  
62-510 Konin 

05.02.2014 Realizacja Umowy Nr 38.KT.2013.14261 z dnia 29.04.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Organizacja  i uczestnictwo w imprezach 
sportowych dla mieszkańców miasta Konina w dyscyplinie 
szachy”, ocena efektywności, rzetelności, jakości realizacji 
dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
29.04.2013-31.12.2013 

0      

 

 

- 

2. Regionalny Klub Karate 
KYOKUSHIN KONIN 
ul. Królowej Jadwigi 59, 
 62-510 Konin 

10.02.2014 Realizacja Umowy Nr 34.KT.2013.12387 z dnia 12.04.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  
dla mieszkańców miasta Konina poprzez zawody, turnieje  
i akademie Karate”, ocena efektywności, rzetelności, jakości 
realizacji dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
12.04.2013-31.12.2013 

0 - 

 3.  Koniński Klub Sportowy 
CENTRUM 
 ul. Fryderyka Chopina 14 A/34, 

20.02.2014 Realizacja Umowy Nr 13.KT.2013.4540 z dnia 11.02.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Imprezy rekreacyjno – sportowe  
z elementami sztuk i sportów walki”, ocena efektywności, 
rzetelności, jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu 

0 - 



62-510 Konin miasta, prawidłowości wykorzystania środków a także 
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – 
księgowej. Kontrolowany okres: 11.02.2013-31.12.2013 

 4.  Cukrowniczy Klub Sportowy 
SPARTA Konin 
ul. Łężyńska 4,  
62-510 Konin 

05.03.2014- 
20.03.2014 

Realizacja Umów: 

-  17.KT.2013.5502 z dnia 15.02.2013 r. dot. zadania pn.: 
„Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla 
mieszkańców Konina – turnieje w sportach walki” 

- 33.KT.2013.1186 z dnia 16.04.2013 r. dot. zadania pn.: 
„Szkolenie uzdolnionych sportowo kobiet i mężczyzn w piłce 
nożnej 

 ocena efektywności, rzetelności, jakości realizacji dotacji 
pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości wykorzystania 
środków a także prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 
finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 01.01.2013-
31.12.2013 

1 Zaleca się przestrzegania terminów 
płatności 

 5. Koniński Klub Piłkarstwa 
Kobiecego MEDYK 
ul. Podwale 1, 
 62-500 Konin 

06.04.2014-
20.04.2014 

Realizacja Umowy Nr 6.KT.2013.1053 z dnia 14.01.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce 
nożnej kobiet”, ocena efektywności, rzetelności, jakości 
realizacji dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
14.01.2013-31.12.2013 

2 1. Zaleca się przestrzegania terminów 
płatności 

2. Zaleca się uszczegółowianie opisów 
dokumentów 

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

10.05.2014-
20.05.2014 

Realizacja Umowy Nr 10.KT.2013.1065 z dnia 14.01.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Szkolenie uzdolnionych sportowo  
w szermierce”, ocena efektywności, rzetelności, jakości 
realizacji dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
14.01.2013-31.12.2013 

0 - 

7.  Młodzieżowy Klub Sportowy 
Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego 
ul. Dworcowa 2a, 

28.05.2014-
16.06.2014 

Realizacja Umów: 

- 8.KT.2013.1067 z dnia 14.01.2013 r. dot. zadania pn.: 
„Szkolenie uzdolnionych sportowo w koszykówce” 

2 

 

1. Zaleca się przestrzegania terminów 
płatności 

2. Zaleca się uszczegółowianie opisów 



 62-510 Konin - 47.KT.2013.33780 z dnia 01.10.2013 dot. zadania pn.: 
”Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej kobiet  
i udział w rozgrywkach ekstraklasy” 

 ocena efektywności, rzetelności, jakości realizacji dotacji 
pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości wykorzystania 
środków a także prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 
finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 14.01.2013-
31.12.2013 

 

 

dokumentów 

8. COPACABANA KONIN 
 ul. Stefanii Esse  19, 
62-500 Konin 

02.09.2014 Realizacja Umowy Nr 18.KT.2013.4079 z dnia 14.02.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Szkolenie uzdolnionych sportowo 
pięściarstwie”, ocena efektywności, rzetelności, jakości 
realizacji dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
07.01.2013-31.12.2013 

0 - 

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

10.09.2014 Realizacja Umowy Nr 20.KT.2013.4077 z dnia 14.02.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Szkolenie uzdolnionych sportowo 
pięściarstwie”, ocena efektywności, rzetelności, jakości 
realizacji dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
07.01.2013-31.12.2013 

0 - 

10. Uczniowski Klub Sportowy 
DZIEWIĄTKA 
ul. Fikusowa 8,  
62-510 Konin 

20.09.2014 Realizacja Umowy Nr 16.KT.2013.4083 z dnia 14.02.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Szkolenie uzdolnionych sportowo  
w unihokeju”, ocena efektywności, rzetelności, jakości 
realizacji dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
14.02.2013-31.12.2013 

0 - 



11. Aeroklub Koniński 
 ul. Golińska 16,  
62-530 Kazimierz Biskupi 

03.10.2015-
13.10.2015 

Realizacja Umowy Nr 19.KT.2013.5497 z dnia 14.02.2013 r. 
dot. zadania pn.: „Szkolenie uzdolnionych sportowo w sportach 
szybowcowych, samolotowych i balonowych”, ocena 
efektywności, rzetelności, jakości realizacji dotacji 
pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości wykorzystania 
środków a także prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 
finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 14.02.2013-
31.12.2013 

1 Zaleca się przestrzegania terminów 
płatności 

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

04.11.2014-
20.11.2014 

Realizacja Umowy Nr 3.KT.2013.266 z dnia 14.01.2013 r. dot. 
zadania pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży  uzdolnionej w 
kolarstwie”, ocena efektywności, rzetelności, jakości realizacji 
dotacji pochodzącej z budżetu miasta, prawidłowości 
wykorzystania środków a także prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo – księgowej. Kontrolowany okres: 
14.01.2013-31.12.2013 

1 Zaleca się przestrzegania terminów 
płatności 

 

 


