
 

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 Sportu i Turystyki 

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2018 rok 

Lp. 
Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli 

Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag* 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1 AZS PWSZ Konin,  

ul. Podwale 1,  

62-500 Konin 

22.03.2018 r. do 

30.03.2018 r. 

Umowa Nr 17.KT.2017.453  

z dnia 16.01.2017 – szkolenie 

uzdolnionych sportowo 

kobiet w piłce nożnej- 

kontrola efektywności, 

rzetelności i jakości realizacji 

dotacji pochodzącej  

z budżetu miasta, 

prawidłowości wykorzystania 

środków, a także kontrola 

prowadzenia wyodrębnionej 

dokumentacji finansowo-

księgowej 

2 dot. terminowego regulowania 

zobowiązań, w tym poch. od wyn. 

 



2 Koniński Klub K-1,  

ul. 11 Listopada 33/10, 

62-510 Konin 

21.03.2018 do 

27.03.2018 

Umowa Nr 2.ST.2017.30680  

z dnia 05.10.2017 – 

Organizacja imprez 

sportowych dla mieszkańców 

Konina - kontrola 

efektywności, rzetelności  

i jakości realizacji dotacji 

pochodzącej z budżetu 

miasta, prawidłowości 

wykorzystania środków,  

a także kontrola prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej 

1 

 

 

dot. terminowego regulowania 

zobowiązań 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Koniński Klub Piłkarstwa 

Kobiecego Medyk,  

ul. Podwale 1, 62-500 

Konin 

 

 

 

 

 

Klub Sportowy „Oranje 

Sport Konin” ,  

ul. Topazowa 24/5,  

62- 500 Konin 

 

10.04.2018 r.-

20.05.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2018 r.- 

30.05.2018 r. 

 

 

Umowa Nr 9.KT.2017.448  

z dnia 11.01.2017 – szkolenie 

uzdolnionych sportowo 

kobiet w piłce nożnej - 

kontrola efektywności, 

rzetelności i jakości realizacji 

dotacji pochodzącej  

z budżetu miasta, 

prawidłowości wykorzystania 

środków, a także kontrola 

prowadzenia wyodrębnionej 

dokumentacji finansowo-

księgowej Umowa  

Nr 20.ST.2018.3127  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot. uszczegółowienia opisu celu 

wydatków, dekretacji dokumentów i 

zakwalifikowania w księgach rach. 

terminowego regulowania 

zobowiązań 



z dnia 05.02.2018 r. – 

„Szkolenie uzdolnionych 

sportowo w piłce nożnej” – 

kontrola efektywności, 

rzetelności i jakości realizacji 

dotacji pochodzącej z 

budżetu Miasta Konina, 

prawidłowości wykorzystania 

środków, a także kontrola 

prowadzenia wyodrębnionej 

dokumentacji finansowo – 

księgowej, kontrola doraźna, 

w trakcie realizacji zadania. 

 

5 Klub Bokserki Zagłębie 

Konin,  

ul. Dworcowa 2A,  

62-510 Konin 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2018 r. do 

20.08.2018 r. 

Umowa Nr 16.KT.2017.1219  

z dnia 16.01.2017 – szkolenie 

uzdolnionych sportowców  

w boksie - kontrola 

efektywności, rzetelności  

i jakości realizacji dotacji 

pochodzącej z budżetu 

miasta, prawidłowości 

wykorzystania środków,  

a także kontrola prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej 

- - 

6 Koniński Klub 

Szermierczy,  

16.07.2018 r. do 

30.08.2018 r. 

Umowa Nr 1.ST.2018.642  - -  



ul. Dworcowa 2A,  

62-510 Konin 

 

 

 

 

 

z dnia 11.01.2018 r. – 

„Szkolenie uzdolnionych 

sportowo w szermierce” – 

kontrola efektywności, 

rzetelności i jakości realizacji 

dotacji pochodzącej  

z budżetu Miasta Konina, 

prawidłowości wykorzystania 

środków, a także kontrola 

prowadzenia wyodrębnionej 

dokumentacji finansowo – 

księgowej. 

7 Liga Obrony Kraju 

Wielkopolska 

Organizacja  

Wojewódzka  

w Poznaniu,  

ul. Niezłomnych 1, 

Poznań 

 

 

 

12.10.2018 r. – 

22.10.2018 r.  

 

Umowa Nr 41.KT.2017.10118 

z dnia 31.03.2017 – 

Kajakarstwo i sporty wodne - 

kontrola efektywności, 

rzetelności i jakości realizacji 

dotacji pochodzącej  

z budżetu miasta, 

prawidłowości wykorzystania 

środków, a także kontrola 

prowadzenia wyodrębnionej 

dokumentacji finansowo-

księgowej 

1 Uszczegółowić zasady (politykę 

rachunkowości) 

8 PR9 Sp. Z o.o.,  

ul. Źródlana 19/1, 

Poznań 

17.10.2018 r. do 

24.10.2018 r. 

Umowa Nr 14.KT.2017.864  

z dnia 12.01.2017 – szkolenie 

uzdolnionych sportowo 

- - 



 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

biorących udział – piłka 

nożna - kontrola 

efektywności, rzetelności  

i jakości realizacji dotacji 

pochodzącej z budżetu 

miasta, prawidłowości 

wykorzystania środków,  

a także kontrola prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej 

9 Koniński Klub Golfowy, 

ul. Zofii Urbanowskiej 4 

E, Konin 

 Umowa Nr 49.KT.2017.17550 

z dnia 31.05.2017 – szkolenie 

uzdolnionych sportowo  

w golfie - kontrola 

efektywności, rzetelności  

i jakości realizacji dotacji 

pochodzącej z budżetu 

miasta, prawidłowości 

wykorzystania środków,  

a także kontrola prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej 

- - 

Z planu kontroli nie zrealizowano kontroli w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”, w miejsce kontroli w tym 

stowarzyszeniu przeprowadzono dwie kontrole doraźne, nieprzewidziane w planie kontroli na 2018 r., tj. w Klubie Sportowym „Oranje 

Sport Konin” oraz w Konińskim Klubie Szermierczym. 



 

Sporządził: Ewa Adamska 

Konin, dnia 30.01.2019 r. 

Zatwierdził: 

Kierownik Wydziału Sportu i Turystyki 

Tomasz Sękowski 


