
 

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 zewnętrznych za 2018 rok - uzupełnienie 

 

                                                 
 

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, 

adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag* 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1. Miejski Zakład 

Komunikacji  

w Koninie  

ul. M. Dąbrowskiej 8     

62-500 Konin 

09.01.2018 

25.01.2018 

26.01.2018 

16.02.2018 

23.02.2018 

27.02.2018 

22.03.2018 

28.03.2018 

29.03.2018 

16.04.2018 

17.04.2018 

20.04.2018  

27.04.2018 

24.05.2018 

25.05.2018 

11.06.2018 

12.06.2018 

22.06.2018 

27.06.2018 

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 



29.06.2018 

2. Miejski Zakład 

Komunikacji  

w Koninie Sp. z o.o.  

ul. M. Dąbrowskiej 8    

 62-500 Konin 

07.07.2018 

09.07.2018 

16.07.2018 

31.07.2018 

21.08.2018 

22.08.2018 

24.08.2018 

27.08.2018 

28.08.2018 

Kontrola jakości usług 

świadczonych przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w 

organizacji 

2 Wnioski pokontrolne 

dotoczyły wyłącznie 

naruszenia Regulaminu w 

zakresie: 

- opóźnienia w odjeździe z 

przystanków pośrednich w 

powyżej 5 minut. 

3. Miejski Zakład 

Komunikacji  

w Koninie Sp. z o.o.  

ul. M. Dąbrowskiej 8    

62-500 Konin 

21.09.2018 

24.10.2018 

26.10.2018 

30.10.2018 

22.11.2018 

26.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

05.12.2018 

12.12.2018 

13.12.2018 

14.12.2018 

15.12.2018 

21.12.2018 

28.12.2018 

Kontrola jakości usług 

świadczonych przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

12 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. 

4. Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami 

ul. Gajowa 7 

62-500 Konin 

10.09 – 05.10 

2018 

Prawidłowe wydatkowanie środków 

dotowanych przez Miasto Konina 

na schronisko dla bezdomnych 

zwierząt 

- - 



5. KONSALNET  

Sp. z o.o. 

AS PAK Sp. k. 

ul. Przemysłowa 158 

62-510 Konin 

09.04.2018 Spełnianie wymagań dla podmiotu 

wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

- - 

6. Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne  

Sp. z o.o. 

ul. Kościelna 24a 

62-511 Kramsk 

11.04.2018 Spełnianie wymagań dla podmiotu 

wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

- - 

7. Miejski Zakład Usług 

Komunalnych  

Sp. z o.o. 

ul. Dąbska 24 

62-600 Koło 

31.08.2018 Spełnianie wymagań dla podmiotu 

wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

- - 

8. Agencja Handlowo-

Usługowa 

MAXPERT 

Beata Zaradzka 

Os. Niepodległości 

13/53 

62-400 Słupca 

19.09.2018 Spełnianie wymagań dla podmiotu 

posiadającego zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych 

- - 

9. Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  

i Kanalizacji  

Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 49 

62-510 Konin 

20.11.2018 Spełnianie wymagań dla podmiotu 

posiadającego zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych 

- - 



10. Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne  

Sp. z o.o. 

ul. Kościelna 24a 

62-511 Kramsk 

23.11.2018 Spełnianie wymagań dla podmiotu 

posiadającego zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych 

1 Dokonanie zmiany  

w zezwoleniu w zakresie 

określenia stacji zlewnej 

11. Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Wilków, Glina, 

Niesłusz 

(2 podmioty 

prywatne) 

08.02.2018 Kontrola pod względem 

poprawności danych zawartych w 

deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 

12. Nieruchomości 

niezamieszkałe 

obręb Chorzeń, 

Morzysław, 

Starówka 

(3 firmy) 

23.03.2018 Kontrola dotycząca zawarcia umów 

z firmami odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 

13. Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Chorzeń, Przydziałki, 

Laskówiec 

(2 podmioty 

prywatne) 

04.04.2018 

05.04.2018 

Kontrola pod względem 

poprawności danych zawartych  

w deklaracjach o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 

14. Nieruchomości 

niezamieszkałe 

obręb Pątnów, 

Międzylesie, 

Czarków 

(2 firmy) 

21.06.2018 Kontrola dotycząca zawarcia umów 

z firmami odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 

15. Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

14.08.2018 Kontrola pod względem 

poprawności danych zawartych  

- - 



 

Sporządzili:  

Mariusz Żaczek 

Anna Kaszkowiak-Sypniewska 

Karolina Żabińska 

 

Konin, dnia 12.02.2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                                              

Podpis kierownika komórki organizacyjnej 

Międzylesie, 

Starówka, 

Morzysław 

(2 podmioty 

prywatne) 

w deklaracjach o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności segregacji. 

16. Nieruchomości 

niezamieszkałe 

obręb Laskówiec, 

Niesłusz, Wilków 

(2 firmy) 

20.07.2018 

25.07.2018 

Kontrola dotycząca zawarcia umów 

z firmami odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 

17. Nieruchomości 

zamieszkałe obręb 

Pątnów, Pawłówek, 

Nowy Dwór 

(2 podmioty 

prywatne) 

3.12.2018 Kontrola pod względem 

poprawności danych zawartych  

w deklaracjach o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 

18. Nieruchomości 

niezamieszkałe 

obręb Łężyn, Nowy 

Dwór, Przydziałki 

(2 firmy) 

22.10.2018 Kontrola dotycząca zawarcia umów 

z firmami odbierającymi odpady 

komunalne. 

Kontrola poprawności segregacji. 

- - 


