
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 Gospodarki Komunalnej 

 

Sprawozdanie z kontroli za 2019 rok 

 

Lp. Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowa

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1. Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Glinka, Niesłusz 

10.01.2019 

15.04.2019 

  03.12.2019  

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

2. Nieruchomości 

niezamieszkałe – obręb 

Morzysław, Starówka 

01.03.2019 

24.06.2019 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami odbierającymi 

odpady komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



3. TONSMEIER  CENTRUM  

Sp. z o.o. 

ul. Łąkoszyńska 127 

99 – 300 Kutno 

Oddział w Kole  

 ul. Sosnowa 1 

62-600 Koło 

29.03.2019 Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak Firma nie odbiera odpadów 

komunalnych z terenu miasta 

Konina. 

4. Firma Usługowo – 

Handlowa  „ROL - TOM” 

Tomasz Kwiatkowski 

Zalesie 28 

62-513 Krzymów 

02.10.2019 Spełnianie wymagań dla 

podmiotu posiadającego 

zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości 

ciekłych. 

brak brak 



5. Miejski Zakład 

Komunikacji 

w Koninie 

ul. M. Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

09.01.2019 

15.01.2019 

25.01.2019 

31.01.2019 

05.02.2019 

15.02.2019 

19.02.2019 

21.02/2019 

25.02.2019 

26.02.2019 

04.03.2019 

08.03.2019 

13.03.2019 

18.03.2019 

28.03.2019 

30.03.2019 

Kontrola jakości usług 

świadczonych przez  

Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie. 

15 Wnioski pokontrolne dotoczyły 

wyłącznie naruszeń Regulaminu  

w zakresie: 

- przyspieszenia w odjeździe z 

przystanków pośrednich pow. 2 

minut, 

- opóźnienia w odjeździe  

z przystanków pośrednich w 

powyżej  

5 minut, 

- niesprawnych kasowników. 

6. Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Wilków, Gosławice 

15.04.2019 

23.05.2019 

 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych 

w deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



7 Nieruchomości 

niezamieszkałe – obręb 

Wilków, Czarków 

25.11.2019 Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami odbierającymi 

odpady komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

8. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. 

 ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

26.09.2019 Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej  

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

brak brak 

9. Wywóz Nieczystości 

Marek Marciniak 

Lipiny 18 

62-571 Stare Miasto 

26.09.2019 Spełnianie wymagań dla 

podmiotu posiadającego 

zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości 

ciekłych. 

brak brak 



10. Miejski Zakład 

Komunikacji  

w Koninie sp. z o.o. 

ul. M. Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

02.04.2019 

27.04.2019 

29.04.2019 

30.04.2019 

23.05.2019 

27.05.2019 

28.05.2019 

29.05.2019 

19.06.2019 

21.06.2019 

26.06.2019 

28.06.2019 

Kontrola jakości usług 

świadczonych przez  

Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie. 

brak Wnioski pokontrolne dotoczyły 

wyłącznie naruszenia Regulaminu  

w zakresie: 

- opóźnienia w odjeździe  

z przystanków pośrednich w 

powyżej 5 minut. 

11. Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Chorzeń, Starówka 

20.02.2019 

26.04.2019 

16.08.2019 

12.12.2019 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych w deklaracjach o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

12. Nieruchomości 

niezamieszkałe – obręb 

Chorzeń, Gosławice 

10.10.2019 

25.11.2019 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami odbierającymi 

odpady komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



13. Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych 

ul. Golińska 10 

62-530 Kazimierz 

Biskupi 

28.10.2019 Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

brak brak 

14. Zakład Oczyszczania 

Terenu „BAKUN” 

Andrzej Bakun 

Roztoka 6 

62-513 Krzymów 

- Spełnianie wymagań dla 

podmiotu posiadającego 

zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości 

ciekłych. 

brak W dniu podjęcia kontroli tj. 

07.11.2019 r. odmówiono 

przeprowadzenia czynności 

kontrolnych na terenie firmy 

„BAKUN”- przedsiębiorca był 

nieobecny, nie wyznaczono osoby 

upoważnionej przez 

przedsiębiorcę do 

przeprowadzenia kontroli. 

15. Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami 

Zarząd Oddziału w 

Koninie 

ul. Gajowa 7a 

62-510 Konin 

od 

20.09.2019 

do 

08.10.2019 

Prawidłowe wydatkowanie 

środków dotowanych przez 

Miasto Konin na schronisko  

dla bezdomnych zwierząt. 

brak brak 



16. Miejski Zakład 

Komunikacji  

w Koninie sp. z o.o. 

ul. M. Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

05.07.2019 

12.07.2019 

29.07.2019 

31.07.2019 

02.08.2019 

23.08.2019 

26.08.2019 

30.08.2019 

25.09.2019 

26.09.2019 

30.09.2019 

Kontrola jakości usług 

świadczonych przez  

Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie. 

3 Wnioski pokontrolne dotoczyły 

wyłącznie naruszeń Regulaminu  

w zakresie: 

- przyspieszenia w odjeździe  

z przystanków pośrednich pow. 2 

minut, 

- opóźnienia w odjeździe z 

przystanków pośrednich w 

powyżej  

5 minut, 

- niesprawnych kasowników lub 

biletomatów 

- niepoprawności wyświetlanych 

informacji w systemie informacji 

pasażerskiej. 

17. Nieruchomości 

zamieszkałe – obręb 

Łężyn, Pawłówek 

26.04.2019 

05.09.2019 

Kontrola pod względem 

poprawności danych 

zawartych  

w deklaracjach o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 



18. Nieruchomości 

niezamieszkałe – obręb 

Czarków, Pawłówek 

10.10.2019 

25.11.2019 

Kontrola dotycząca zawarcia 

umów z firmami odbierającymi 

odpady komunalne. 

Kontrola poprawności 

segregacji. 

brak brak 

19. Zakład Oczyszczania 

Terenu „BAKUN” 

Andrzej Bakun  

Roztoka 6 62-513 

Krzymów 

- Spełnianie wymagań dla 

podmiotu wpisanego do 

rejestru działalności 

regulowanej  

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

brak W dniu podjęcia kontroli tj. 

23.10.2019 r. Przedsiębiorca 

odmówił przeprowadzenia 

czynności kontrolnych na terenie 

zakładu, uzasadniając powyższe, 

brakiem otrzymania 

zawiadomienia o terminie 

kontroli- pismo znak 

GK.6233.1.11.2019  

z dnia 04.10.2019r. o zamiarze 

wszczęcia kontroli zostało 

podmiotowi skutecznie doręczone 

w dniu 10.10.2019 r. 

20. Usuwanie Odpadów 

Komunalnych 

Walczak Dorota 

Wola Łaszczowa 26B 

62-530 Kazimierz 

Biskupi 

07.11.2019 Spełnianie wymagań dla 

podmiotu posiadającego 

zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych 

 i transport nieczystości 

ciekłych. 

brak brak 



21. Miejski Zakład 

Komunikacji  

w Koninie sp. z o.o. 

ul. M. Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

10.10.2019 

26.10.2019 

30.10.2019 

06.11.2019 

07.11.2019 

15.11.2019 

22.11.2019 

29.11.2019 

30.11.2019 

14.12.2019 

19.12.2019 

23.12.2019 

29.12.2019 

Kontrola jakości usług 

świadczonych przez  

Miejski Zakład Komunikacji  

w Koninie. 

3 Wnioski pokontrolne dotoczyły 

wyłącznie naruszeń Regulaminu  

w zakresie: 

- przyspieszenia w odjeździe z 

przystanków pośrednich pow. 2 

minut, 

- opóźnienia w odjeździe z 

przystanków pośrednich w 

powyżej  

5 minut, 

- niesprawnych kasowników lub 

biletomatów 

- niepoprawności wyświetlanych 

informacji w systemie informacji 

pasażerskiej. 

Sporządził: Joanna Frontczak  

                                                                                                                                                                 ………………………………… 

Konin, dnia 28.01.2020 r.                                                                                                         Podpis kierownika komórki organizacyjnej 


