
        
        
        
        

  Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 26/2013  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 21 listopada 2013 r.                                                                 

w  sprawie zasad koordynacji  
kontroli zewnętrznych  

i wewnętrznych 

Wydział Spraw Obywatelskich 
                                                     
                                                          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. Związek Sybiraków  
 ul. Powstańców Wielkopolskich 14, 
62-510 Konin 
 

18.09.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem  ( legalności ) oraz 
zgodności z podstawowymi 
postanowieniami statutu.  
 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

2. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę 
ul. Aleje 1 Maja 9, 
62-510 Konin 

2.09.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem       
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych 
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 
62-500 Konin 

10.09.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem         
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

4. Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich  
 ul. Zofii Urbanowskiej 11, 
62-500 Konin 

5.09.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

5. Związek Inwalidów Wojennych 
ul. Wojska Polskiego 2, 
62-500 Konin 

15.09.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 



6. Uczniowski Klub Sportowy „ BUDOWLANI” 
 ul. Budowlanych 6, 
62-510 Konin 
 

4.06.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu. 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

7. Szkolny Klub Olimpijczyka „15” 
ul. Turkusowa 1a, 
62-500 Konin  

9.06.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

2  
 

1. wystąpić do Urzędu Statystycznego o przyznanie 
numeru REGON, 

2. wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru 
identyfikacji podatkowej NIP.  

8. Uczniowski Klub Sportowy „PRESJA” 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 35, 
62-510 Konin 

12.06.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  dokonać wyboru sądu koleżeńskiego. 

9. Uczniowski Klub Sportowy „Dwa kółka” 
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44, 
62-510 Konin 

17.06.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  zwołać  nadzwyczajne walne zebranie, na którym zostanie 
podjęta uchwała o likwidacji klubu. 

10. Ognisko Statutowe TKKF „ Starówka” 
ul. PCK 6, 
62-500 Konin 

kontrola nie 
odbyła się 

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

0 
 

Stowarzyszenie zostało rozwiązane na podstawie własnej 
uchwały.  

11. Ognisko Statutowe TKKF „ Relax” 
 ul. Kolejowa 26/1, 
62-510 Konin 

10.10.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  
 
 

zwołać  nadzwyczajne walne zebranie, na którym zostanie 
podjęta uchwała o rozwiązaniu lub reaktywowaniu  
działalności klubu. 

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

5.11.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

13. Stowarzyszenie Naukowo – Kulturalne  
„ SZTETL „ 
 ul. Pionierów 46, 
62-510 Konin 

24.10.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  
 

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

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

28.11.2014 Działalność stowarzyszenia  pod względem  
zgodności z prawem          
 ( legalności ) oraz zgodności  
z podstawowymi postanowieniami statutu.  

1  działalność stowarzyszenia zgodna ze statutem i ustawą 
Prawo o stowarzyszeniach. 

 
 
 
                                                                                                                                 


