
Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego 

Departament Wdrażania Programu 

Regionalnego

18.01.2019 r. 18.01.2019 r.
Kontrola realizacji projektu: "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej 

w Koninie".

2

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju

22.01.2019 r. 24.01.2019 r.
Kontrola  trwałości  projektu nr POIG.06.02.02-00-0068/11-00, pt. "Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie (działania studyjno - koncepcyjne)".

3
Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu
28.02.2019 r. 27.06.2019 r. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konina.

4
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
11.03.2019 r. 10.04.2019 r.

Działania na rzecz poszerzania i udoskonalania oferty, upowszechniania oraz wdrażania 

programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym 

w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego.

5 Wojewoda Wielkopolski 09.05.2019 r. 15.05.2019 r.
Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawami:  o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz Prawo wodne.

6
Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu
14.05.2019 r. 12.08.2019 r.

Problemowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konina w zakresie   finansowania 

kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2018, 

na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem 

faktycznym.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE - WYKAZ (lata 2004 - 2019)

Rok 2019
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7
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II 

Oddział w Poznaniu
21.05.2019 r. 10.06.2019 r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych

     świadczeń. 

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne 

    i rentowe. 

4. Wystawianie zaświadczeń. 

8
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
27.05.2019 r. 24.10.2019 r. Lokalne bezpieczeństwo energetyczne.

9

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

Departament Wdrażania Programu 

Regionalnego 

16.10.2019 r. 19.11.2019 r.
Kontrola realizacji projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 

publicznej na terenie K OSI”

10

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Koninie

09.12.2019 r. 12.12.2019 r.

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego 

zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w 

jednostce.
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
23.01.2018 r. 16.03.2018 r. Kontrola w zakresie umarzania zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin.

2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu
26.03.2018 r. 29.06.2018 r. Ochrona środowiska - programy ochrony powietrza.

3

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu

23.04.2018 r. 25.04.2018 r.
Kontrola kompleksowa realizacji umowy w okresie trwałości - projekt  pn. "Modernizacja 

oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne".

4 Wojewoda Wielkopolski 21.06.2018 r. 02.07.2018 r.
Kontrola w zakresie ewidencji gruntów i budynków  - zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.

5 Wojewoda Wielkopolski 27.06.2018 r. 27.06.2018 r. Ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych.

6
Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych
31.07.2018 r. 08.08.2018 r.

Kontrola doraźna ex-ante - Aneks nr 2 do Umowy nr 12/ZDM/2018 z dnia 24.01.2018 r. 

w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0005/16, pn. Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie"

7

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w  Warszawie

31.07.2018 r. 15.10.2018 r.
Kontrola realizacji  projektu  pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Konina na lata 2014-2020".

8
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskigo
04.10.2018 r. 05.10.2018 r.

Kontrola realizacji  projektu  pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI" w ramach Poddziłałania 6.3.1. w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rok 2018
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1 Wojewoda Wielkopolski 27.02.2017 r. 01.03.2017 r.

Kontrola Pogotowia Opiekuńczego w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania 

jednostki wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2016 

r., poz. 575 ze zm./.

2
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu
28.02.2017 r. 28.02.2017 r.

Kontrola projektu w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 - 2020 pt. "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" . Ocena 

prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pod względem merytorycznym 

i finansowym.

3 Wojewoda Wielkopolski 10.03.2017 r. 10.04.2017 r. Kontrola w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie.

4 Najwyższa Izba Kontroli 22.03.2017 r. 12.04.2017 r.
Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych w miastach 

województwa wielkopolskiego.

5 Wojewoda Wielkopolski 21.06.2017 r. 22.06.2017 r.

Kontrola zagadnień związanych z wydawaniem, wygaszaniem  i  cofaniem  zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.).

6 Najwyższa Izba Kontroli 12.07.2017 r. 04.09.2017 r. Kontrola wspierania przedsiębiorczości przez gminy.

7 Wojewoda Wielkopolski 08.08.2017 r. 01.09.2017 r.

Ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych na realizację 

zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przyznawanie i wypłata świadczeń 

alimentacyjnych, ocena wykonania dochodów budżetowych  związanych z jego realizacją 

oraz ocena działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

8
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
25.09.2017 r. 13.12.2017 r.

Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, w zakresie usług opiekuńczych 

świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.

9
Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych
09.10.2017 r. 12.10.2017 r.

Kontrola planowa Projektu realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

10 Najwyższa Izba Kontroli 19.10.2017 r. 14.12.2017 r.
Kontrola planowa - Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty 

i gminy.

Rok 2017
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11
Regionalna Izba  Obrachunkowa w 

Poznaniu
06.11.2017 r. 07.12.2017 r.

Doraźna kontrola gospodarki  finansowej  Miasta Konina w zakresie spełniania przesłanek 

do udzielenia zamówienia publicznego pn. " Odbieranie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne".

12
Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych
20.12.2017 r. 11.05.2018 r.

Planowa kontrola ex-post postępowania na "Rozbudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej 

z ulicą Kolską w Koninie".
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w 

Poznaniu
15.01.2016 r. 15.03.2016 r. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

2 Wojewoda  Wielkopolski 15.02.2016 r. 18.02.2016 r.

Wykorzystanie dotacji udzielonej w 2015 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej - wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi 

przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

3
Wielkopolski  Wojewódzki  Inspektor  

Transportu  Drogowego 
12.05.2016 r. 06.06.2016 r.

Kontrola planowa w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na 

przewozy drogowe,  za 2015 rok.

4 Wojewoda Wielkopolski 03.06.2016 r. 30.06.2016 r.

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację 

zadań zleconych oraz przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych.

5
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych
27.06.2016 r. 30.06.2016 r.

wykorzystanie środków PFRON przekazanych Miastu Konin na zadanie realizowane

w ramach umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej.

6
Ministerstwo Finansów - Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej
30.08.2016 r. 15.09.2016 r. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO KL.

7 Wojewoda Wielkopolski 05.09.2016 r. 05.11.2016 r.

Gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 

Państwa oraz wykonywanie przez nich innych zadań zleconych w zakresie gospodarki 

nieruchomościami.

8
Komisja Rewizyjna 

Rady Miasta Konina
11.10.2016 r. 28.10.2016 r.

Kontrola zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Budynku Usług Publicznych przy 

ul. Z. Urbanowskiej w Koninie".

9
Komisja Rewizyjna 

Rady Miasta Konina
17.10.2016 r. 28.11.2016 r. Kontrola procedur przetargowych w Urzędzie Miejskim w Koninie.

10 Archiwum Państwowe w Poznaniu 20.10.2016 r. 20.10.2016 r. Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

11 Wojewoda Wielkopolski 20.10.2016 r. 21.10.2016 r. Wykonywanie zadań obronnych.

12
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Koninie
25.10.2016 r. 26.10.2016 r.

Kontrola schroniska dla zwierząt w Koninie, ul. Gajowa 7 a, w zakresie przestrzegania 

wymagań weterynaryjnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt z dnia 23 czerwca 2004 r.

Rok 2016
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej
05.02.2015 r. 05.02.2015 r.

Kontrola planowa realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina 

na energooszczędne".

2

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego Departament 

Wdrażania Programu Regionalnego

18.02.2015 r. 18.02.2015 r.
Kontrola trwałości projektu pn. "Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie 

(od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)".

3
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu
26.03.2015 r. 27.03.2015 r.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu 

pt. "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie".

4 Wojewoda Wielkopolski 20.04.2015 r. 22.05.2015 r.

Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na 

realizację zadań w rozdziałach: 75011, 80104, 85415. Przekazywanie należnej Skarbowi 

Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

5 Wojewoda Wielkopolski 11.05.2015 r. 29.05.2015 r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania obowiązków przez organ 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których mowa w art. 12, 12a i 12b ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 

1287 ze zm.).

6

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego Departament 

Wdrażania Programu Regionalnego

12.05.2015 r. 12.05.2015 r.
Kontrola trwałości projektu pn. "Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych 

w Koninie - Bulwar Nadwarciański".

7 Wojewoda Wielkopolski 25.05.2015 r. 29.05.2015 r. Kontrola realizacji zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

8
Archiwum Państwowe w Poznaniu 

Oddział w Koninie
25.05.2015 r. 27.05.2015 r.

Kontrola postępowania z materiałami wchodzącymi w skład państwowego zasobu 

archiwalnego, w tym również dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.

9
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu
11.06.2015 r. 11.06.2015 r. Kontrola gospodarowania wodami nad brzegiem Jeziora Pątnowskiego.

10
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
30.06.2015 r. 15.07.2015 r.

Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich 

stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rok 2015
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11

Divina Polonia Consulting A. 

Danylczenko i Spółka sp. j.   

45-071 Opole

15.07.2015 r. 17.07.2015 r.
Kontrola projektu pn. "Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem  usług  

społecznych w Koninie".

12
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu
27.07.2015 r. 28.07.2015 r.

Ocena  prawidłowości i skuteczności  realizacji  projektu pn. ,"Aktywni po pięćdziesiątce - 

czas na zmiany!" w ramach Priorytetu VI,  Poddziałania   6.1.1    Programu  Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.

13

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu

08.09.2015 r. 30.09.2015 r. Kontrola trwałości projektu pn. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

14
Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej
08.09.2015 r. 15.10.2015 r.

Kontrola doraźna postępowania pn. "Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej łącznie 

ze stworzeniem bazy danych, szkoleniami dla pracowników wraz z instrukcją. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".

15 Wojewoda Wielkopolski 03.11.2015 r. 24.11.2015 r.
Poprawność zapisów danych w bazie ewidencji gruntów i budynków generujących przebieg 

granic jednostek podziału terytorialnego kraju i obrębów ewidencyjnych.

16
Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu
08.12.2015 r. 18.03.2016 r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konina, na podstawie kryterium 

zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Regionalna Izba  Obrachunkowa w 

Poznaniu
27.01.2014 r. 18.03.2014 r.

Kontrola doraźna w zakresie wybranych  zagadnień gospodarki finansowej Miasta Konina 

na podstawie zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II 

Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli 

Płatników Składek

29.01.2014 r. 17.02.2014 r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek,  do których pobierania zobowiązany jest Zakład  oraz zgłaszanie do 

ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.  Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne 

i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
21.02.2014 r. 31.03.2014 r.

Działania organów samorządu terytorialnego w zakresie:

 - kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej,

 - wydawania decyzji związanych z zagospodarowaniem terenów,

 - realizacji inwestycji zgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę,

 - prawidłowości użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z postanowieniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.

4
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu
26.03.2014 r. 02.04.2014 r.

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, 

przeznaczonej na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 

realizowanym w 2013 roku, wynikającego z Porozumienia Nr 7/2013 zawartego 11 lipca 

2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Konin na podstawie art. 62 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 

235 ze zm.).

Rok 2014
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5

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

Departament Wdrażania Programu 

Regionalnego

08.04.2014 r. 08.04.2014 r. Kontrola trwałości projektu "Wymiana taboru MZK".

6
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska
09.04.2014 r. 17.04.2014 r.

Kontrola wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym 

z odpadami niebezpiecznymi.

7
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
19.05.2014 r. 11.07.2014 r.

Kontrola w zakresie realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego.

8
Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu
11.06.2014 r. 24.07.2014 r.

Doraźna kontrola w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Miasta Konina, 

a w szczególności dot. gospodarowania nieruchomościami, na podstawie kryterium 

zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

9
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
05.08.2014 r. 03.10.2014 r.

Kontrola w zakresie realizacji zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty 

sektora publicznego.

10 Wojewoda Wielkopolski 15.09.2014 r. 15.09.2014 r.
Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

w 2013 roku.

11 Fundacja "Fundusz Współpracy" 24.09.2014 r. 25.09.2014 r.

Weryfikacja dokumentacji księgowej, dokumentacji związanej z przeprowadzanymi 

postępowaniami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi, w związku z realizacją 

Umowy UDA-POIG.06.02.02-00-068/11-04.
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
16.01.2013 r. 8.03.2013 r.

Kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2012 roku, oz. 85/30 

Województwo Wielkopolskie.

2
Urząd Marszałakowski Województwa 

Wielkopolskiego
21.02.2013 r. 21.02.2013 r.

Kontrola w zakresie trwałości projektu UDA-RPWP 02.02.01-30-003/09, 

dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO.

3 NFOŚ i GW w Warszawie 21.02.2013 r. 21.02.2013 r.
Kontrola realizacji umów dotacji nr 560/2012/Wu15/OA-TR/D 

i 561/2012/Wu15/OH-TR/P.

4
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
16.09.2013 r. 23.10.2013 r. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

5 Ministerstwo Administarcji i Cyfryzacji 17.09.2013 r. 20.09.2013 r. Kontrola projektu realizowanego w ramach działania 5.2 PO KL.

6 NFOŚiGW w Warszawie 05.11.2013 r. 08.11.2013 r.
Kontrola realizacji umów 560/2012/Wu15/OA-TR-ZI/D i 561/2012/Wu15/OA-TR-

Ku/P.

Rok 2013
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
11.01.2012 r. 05.02.2012 r.

Finansowanie niepublicznych ponadgimnazjalnych szkół przez JST Wojwództwa 

Wielkopolskiego.

2 Wojewoda Wielkopolski 22.03.2012 r. 26.03.2012 r.
Kontrola z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń, stanu 

cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

3 Wojewoda Wielkopolski 12.04.2012 r. 17.04.2012 r.
Kontrola z zakresu windykacji dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej - ŚDS.

4 Archiwum Państwowe w Poznaniu 25.04.2012 r. 26.04.2012 r. Kontrola archiwum zakładowego.

5 Wojewoda Wielkopolski 15.05.2012 r. 18.05.2012 r.
Kontrola z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 

i wniosków w 2011 roku.

6 Wojewoda Wielkopolski 24.05.2012 r. 01.06.2012 r.
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własnośc Skarbu Państwa oraz 

wykonywanie zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

7
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu
01.08.2012 r. 02.08.2012 r.

Kontrola planowa projektu nr POKL.06.02.00-30-050/11 pod względem merytorycznym 

i finansowym.

8
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Transportu Drogowego
10.08.2012 r.

Kontrola w zakresie wydawanych licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym 

oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

9 Wojewoda Wielkopolski 13.08.2012 r. 14.08.2012 r.
Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie 

wynikające z Porozumienia zawartego 19 maja 2011 r.

10 Wojewoda Wielkopolski 12.11.2012 r. 14.11.2012 r.

Kontrola w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo 

wodne - zadania z zakresu administarcji rządowej realizowane przez Prezydenta Miasta 

w 2011 roku.

11 Wojewoda Wielkopolski 06.12.2012 r. 31.12.2012 r.

Kontrola w zakresie wykorzystania, rozliczenia dotacji celowych dzielonych 

z budżetu państwa na realizację zadań własnych i inwestycji, terminowość przekazywania 

dochodów budżetowych, 2011 rok.

12

Wielkopolski Inspektor Ochrony 

Środowiska w Poznaniu

Delegatura Konin

10.12.2012 r. 17.12.2012 r.
Kontrola w zakresie kanalizacji obszaru zlewni Chorzeń oraz przy ul. Stokowej  

i przy ul. Poznańskiej dla miasta Konina.

Rok 2012
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki 18.02.2011 r. 31.03.2011 r.
Kontrola problemowa - prawidłowości stosowania przepisów, standardów i procedur 

postępowania w sprawach dot. postępowania w orzekaniu o niepełnosprawności.

2 Wielkopolski Urząd Wojewódzki 03.03.2011 r. 31.03.2011 r.
Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" w 2010 r.

3
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
14.03.2011 r. 18.03.2011 r. Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej.

4 Wielkopolski Urząd Wojewódzki 05.05.2011 r. 06.05.2011 r. Kontrola ewidecji działalności gospodarczej.

5 Wielkopolski Urząd Wojewódzki 27.05.2011 r. 06.06.2011 r.
Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków 

powodzi.

6
Urząd Marszałakowski Województwa 

Wielkopolskiego
07.10.2011 r.

Kontrola projektu dofinansowanego z WRPO "Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych 

w Koninie - Bulwar Nadwarciański".

7
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Poznań
22.11.2011 r. 12.03.2012 r.

Kontrolola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Konina za okres 

od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz w miare potrzeb inne lata na podstawie kryterium 

zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Rok 2011
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1 ZUS II o/Poznań 07.06.2010 r.
Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego 

i wypadkowego, wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

2
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
28.06.2010 r. 28.07.2010 r. Bankowa obsługa wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

3
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
09.07.2010 r. 28.07.2010 r. Bankowa obsługa wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

4
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego
13.07.2010 r. 20.07.2010 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji przez Miasto Konin umowy

 nr 10/DS./W/08 z dn. 24.06.2008 r.

5 Prezes Rady Ministrów 12.10.2010 r. 12.10.2010 r.
Zgodność z planem kontroli kompleksowej  wykonywania zadań obronnych w województwie 

wielkopolskim.

6
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu
26.10.2010 r. 26.10.2010 r. Kontrola w zakresie kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2010 r.

7
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
2.11.2010 r. 15.12.2010 r. Zarządzanie środowiskiem przez gminę.

8
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego
26.11.2010 r. 30.11.2010 r. Wydział Geodezji i Katastru.

9 Wielkopolski Urząd Wojewódzki 29.11.2010 r. 07.12.2010 r. Kontrola projektu "Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie".

10 Wielkopolski Urząd Wojewódzki 29.11.2010 r. 07.12.2010 r.
Kontrola zadania pn. "Przebudowa ul. Szpitalnej - Etap III", realizowanego w ramach 

Programu Wieloletniego NPPDL 2008-2011 w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji.

Rok 2010
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
08.01.2009 r.

Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa 

w 2008 r.

2 WINGiK w Poznaniu 02.04.2009 r. 07.04.2009 r. Ewidencja gruntów i budynków.

3 Archiwum Państwowe w Poznaniu 07.04.2009 r. 10.04.2009 r. Kontrola archiwum zakładowego.

4
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
22.04.2009 r. 19.05.2009 r.

Gospodarowanie środkami państwowych i gminnych funduszy ochrony środowiska

i gospodarki wodnej.

Rok 2009
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1 Wojewoda Wielkopolski 01.02.2008 r. 07.03.2008 r.

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów i standardów dot. orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zgodność orzeczeń 

z przepisami, organizacja i sposób pracy zespołu, kwalifikacje kadry.

2
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego
07.04.2008 r. 08.04.2008 r.

Przeprowadzenie kontroli końcowej na miejscu realizacji projektu w ramach ZPORR 

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne "Stypendium dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 finansowane 

z EFS" nr Z/2.30/2.2.1/31/05.

3
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 

Poznaniu
08.04.2008 r. 21.05.2008 r.

Sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy 

samochodowe do ruchu drogowego.

4 Minister Infrastruktury 12.05.2008 r. 15.05.2008 r.
Kontrola na zakonczenie projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi 

krajowej nr 25".

5 Najwyższa Izba Kontroli 04.11.2008 r. -
Prawidłowosci wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na 

budowę.

6 Ministerstwo Infrastruktury 08.12.2008 r. 12.12.2008 r. Kontrola po zakończeniu realizacji projektu SPOT/3.1/139/05.

Rok 2008
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej 31.01.2007 r. 30.03.2007 r.
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 

środkami pochodzącymi z UE w ramach SPO Transport w latach 2004-2006.

2
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych
11.06.2007 r. 15.07.2007 r.

Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami Ustawy 

o Ochronie Danych Osobowych - zabezpieczenie.

3
Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego
13.06.2007 r. 18.06.2007 r.

Kontrola końcowa realizacji projektu uczniowskiego nr Z/2.30/II/2.2.1/9/04 pt."Stypendia dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowanych z EFS" realizowanego w ramach 

działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej 11.09.2007 r.

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi 

i środkami pochodzącymi z UE w ramach SPO"Transport" - nr projektu SPOT/2.2/22/04 

"Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25".

5 Wojewoda Wielkopolski 11.09.2007 r. 02.10.2007 r.
Windykacja nalezności za nieruchomości udostepniane z zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa.

6
Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego
14.09.2007 r. 14.09.2007 r.

Kontrola projektu studenckiego nr Z/2.30/II/2.2.2/8/04 "Stypendium dla studentów 

finansowane z EFS" realizowanego w ramach działania Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

7
Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu
12.11.2007 r.

Prawidłowość udzielania i rozliczenia w okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r. przez 

Miasto Konin dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych obejmujaca sposób i tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert.

8
WIOŚ Poznań Delegatura 

w Poznaniu
20.11.2007 r. Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi.

9
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego
30.11.2007 r. 03.12.2007 r.

Prawidłowość przebiegu granic obrębów ewidencyjnych części geometrycznej ewidencji 

gruntów.

10
Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Poznaniu
17.12.2007 r.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Konin za okres od 01.01.2006 r. do 

30.06.2007 r.

Rok 2007
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1
Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Poznaniu
06.01.2006 r. 24.03.2006 r. Powiązania budżetów jednostek z budżetem państwa w 2005 r.

2 Wojewoda Wielkopolski 01.02.2006 r. 02.02.2006 r. Kontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności.

3 Archiwum Państwowe w Poznaniu 23.02.2006 r. 24.02.2006 r. Kontrola archiwum zakładowego.

4 UKS Poznań 12.04.2006 r.

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 

środkami pochodzacymi z UE w ramach realizacji ZPORR, projekt 

nr Z/2.30/II/2.2.2/8/04/P/1.

5 Minister Transportu 05.07.2006 r. 06.07.2006 r.

Kontrola w zakresie weryfikacji poniesionych wydatków wskazanych we wniosku 

o płatność projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej 

nr 25", SPOT/2.2/22/04.

Rok 2006
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Lp. Organ kontrolujący Początek kontroli Zakończenie kontroli Kontrolowane działy pracy

1 Wojewoda Wielkopolski 01.04.2005 r. 29.04.2005 r. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

2 Wojewoda Wielkopolski 10.05.2005 r. 10.06.205 r.
Kontrola kompleksowa realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

wykorzystanie dotacji naliczonych z budżetu państwa za rok 2004 r.

3 Wojewoda Wielkopolski 17.05.2005 r. 15.06.2005 r.
Kontrola problemowa realizacji i legalności zarządzeń wydanych przez organ wykonawczy 

powiatu w okresie III i IV kwartału 2004 r.

4 Wojewoda Wielkopolski 30.05.2005 r. 30.05.2005 r.

Kontrola kompleksowa realizacji zadań rejestracji bezrobotnych oraz osób poszukujących 

pracy (wydawanie decyzji z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r.).

5 Ministerstwo Infrastruktury 26.07.2005 r. 28.07.2005 r.
Stan przygotowania projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej 

nr 25" oraz wydatkowanie środków w trakcie przygotowań.

6
Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Poznaniu
16.11.2005 r.

Wywiązywanie się jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania 

informacji publicznej.

Rok 2005
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1 Wojewoda Wielkopolski 26.03.2004 r. 14.04.2004 r.
Organizacja i działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

w Koninie - prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego.

2
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu
20.05.2004 r. 05.07.2004 r. Powiązania wybranych jednoosobowych spółek komunalnych z budżetem gminy.

3 Wojewoda Wielkopolski 14.06.2004 r. 02.07.2004 r.
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowych oraz stosowania ustawy 

o zamówieniach publicznych.

4 Wojewoda Wielkopolski 21.06.2004 r. 22.06.2004 r. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5
Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w 

Poznaniu
07.10.2004 r. 15.11.2004 r.

Wykonywanie zadań przez administrację drogową w zakresie utrzymania obiektów 

mostowych.

6 Wojewoda Wielkopolski 08.11.2004 r. 08.11.2004 r.
Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej w zakresie nadzoru nad zarządzaniem 

ruchem na drogach publicznych.

7
Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
15.11.2004 r. 19.11.2004 r. Organy administracji architektoniczno - budowlanej.

8 Wojewoda Wielkopolski 22.11.2004 r. 24.11.2004 r. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rok 2004
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