
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 21 listopada 2013 r.                 

sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

 

Wydział Spraw Lokalowych    

Sprawozdanie z kontroli za 2019 r.  

L.p. 
Podmiot kontrolowany  

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowa

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń 

wniosków, 

uwag * 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

1. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

13.06.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości obciążania 

Miasta przez wspólnoty 

mieszkaniowe z tytułu 

eksploatacji i opłat za lokale 

komunalne, w przypadku 

pustostanu lokalu Miasta. 

0 Brak zaleceń. 

2. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

 12.06.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości obciążania 

Miasta przez wspólnoty 

mieszkaniowe z tytułu 

0 Brak zaleceń. 



odpowiedzialnością w 

Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

eksploatacji i opłat za lokale 

komunalne, w przypadku 

pustostanu lokalu Miasta. 

3. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych  INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

25.11.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości i 

terminowości dokonywania 

kontroli okresowych 

instalacji i urządzeń 

technicznych będących na 

wyposażeniu lokali i 

budynków, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

1 Zaleca się monitorować 

proces usuwania usterek 

wykazywanych w 

protokołach kontroli 

okresowych obciążających 

najemców lokali. 

4. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

29.11.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości i 

terminowości dokonywania 

kontroli okresowych 

instalacji i urządzeń 

technicznych będących na 

wyposażeniu lokali i 

budynków, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

1 Opracować RESURS 

dźwigu osobowego 

zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 30 

października 2018 r., w 

sprawie warunków 

technicznych w zakresie 

eksploatacji, napraw i 

modernizacji urządzeń 



transportu bliskiego (Dz. 

U. 2018 poz. 2176 ze zm.). 

5. 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

28.11.2019  Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości i 

terminowości dokonywania 

kontroli okresowych 

instalacji i urządzeń 

technicznych będących na 

wyposażeniu lokali i 

budynków, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

1 Zaleca się monitorować 

proces usuwania usterek 

wykazywanych w 

protokołach kontroli 

okresowych obciążających 

najemców lokali. 

6. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych  INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

19.12.2019 Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

spłaty zaległych należności 

za korzystanie z lokalu z 

tytułu zawartych w 2018 

roku ugód na ratalną spłatę 

należności. 

1 - naliczyć i zaksięgować 

odsetki od należności za 

okres od. 20.10.2018 r. do 

dnia zerwania ugody. 

7. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie 

ul. 3 Maja 21 

18.12.2019 Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

spłaty zaległych należności 

za korzystanie z lokalu z 

tytułu zawartych w 2018 

0 Brak zaleceń. 



62-500 Konin roku ugód na ratalną spłatę 

należności. 

8. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

19.12.2019 Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

spłaty zaległych należności 

za korzystanie z lokalu z 

tytułu zawartych w 2018 

roku ugód na ratalną spłatę 

należności. 

0 Brak zaleceń. 

9. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

09.12.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta. 

2 - kartoteki lokali powinny 

zawierać informację o 

kondygnacji na której 

położony jest lokal, co jest 

istotne do prawidłowego 

ustalenia stawki czynszu 

dla danego lokalu, 

- przy doręczaniu 

wypowiedzeń stawek 

czynszu najmu należy 

zwracać uwagę na 

konieczność umieszczania 



daty odbioru przez 

najemcę 

10. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

11.12.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta. 

2 - kartoteki lokali powinny 

zawierać informację o 

kondygnacji na której 

położony jest lokal, co jest 

istotne do prawidłowego 

ustalenia stawki czynszu 

dla danego lokalu, 

- przy doręczaniu 

wypowiedzeń stawek 

czynszu najmu należy 

zwracać uwagę na 

konieczność umieszczania 

daty odbioru przez 

najemcę 

11. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

11.12.2019 Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta. 

2 - kartoteki lokali powinny 

zawierać informację o 

kondygnacji na której 

położony jest lokal, co jest 

istotne do prawidłowego 

ustalenia stawki czynszu 

dla danego lokalu, 



- przy doręczaniu 

wypowiedzeń stawek 

czynszu najmu należy 

zwracać uwagę na 

konieczność umieszczania 

daty odbioru przez 

najemcę 

12. 

 

 

 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

17.09.2019 Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia windykacji 

należności z tytułu najmu 

lokali użytkowych i 

mieszkalnych wobec byłych 

najemców. 

2 - realizowanie zapisów 

umów nr 4/SL/2016-24311 

z dnia 12.08.2016 r. oraz 

ustawy o ochronie praw 

lokatorów, 

- wysyłanie wezwań do 

zapłaty zgodnie z 

zasadami wynikającymi z 

ustawy; przestrzeganie 

terminów wezwań do 

zapłaty  

* Przeprowadzono 12 kontroli zgodnie z Planem kontroli zewnętrznych, a poza planem przeprowadzono 5 dodatkowych 

kontroli w obszarach : 

13. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych INREM 

17.09.2019 Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia windykacji 

należności z tytułu najmu 

lokali użytkowych i 

3 - realizowanie zapisów 

umowy nr 1/98 z dnia 

03.06.1998 roku 



62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

mieszkalnych wobec byłych 

najemców. 

(wraz z aneksami) o 

zarządzanie oraz ustawy o 

ochronie praw lokatorów, 

- wysyłanie wezwań do 

zapłaty zgodnie z 

zasadami wynikającymi z 

ustawy; przestrzeganie 

terminów wezwań do 

zapłaty, 

- wezwania do zapłaty 

powinny być wysyłane do 

wszystkich pełnoletnich 

osób stale 

zamieszkujących z 

najemcą 

14. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

17.09.2019 Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia windykacji 

należności z tytułu najmu 

lokali użytkowych i 

mieszkalnych wobec byłych 

najemców. 

3 - realizowanie zapisów 

umów nr 2/SL/2016-24309 

oraz 3/SL/2016-24310 z 

dnia 12.08.2016 r. oraz 

ustawy o ochronie praw 

lokatorów, 

- wysyłanie wezwań do 

zapłaty zgodnie z 

zasadami wynikającymi z 



ustawy; przestrzeganie 

terminów wezwań do 

zapłaty, 

- umieszczanie w 

wezwaniach do zapłaty 

informacji o możliwości 

rozłożenia na raty lub 

odpracowania należności 

15. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

24.09.2019 Wyrywkowa kontrola 

prowadzenia ewidencji 

księgowej należności 

zasądzonych oraz windykacji 

komorniczej. 

1   - dokonać odpowiednich 

korekt księgowań wpłat od 

Komornika Sądowego 

16. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

23.09.2019 Wyrywkowa kontrola 

prowadzenia ewidencji 

księgowej należności 

zasądzonych oraz windykacji 

komorniczej. 

1 - ponownie przeliczyć i 

dokonać prawidłowego 

księgowania odsetek za 

okres od. 27.01.2018 r. do 

31.05.2019 r. dotyczących 

nakazu zapłaty INC388/18 

z dnia 09.02.2018 r. 



Sporządził: Sylwia Majdzińska  

Konin, dnia 30.01.20120 r. 

 

Kierownik Wydziału  

Spraw Lokalowych 

Maria Radoch 

Podpis kierownika komórki organizacyjnej 

17. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

23.09.2019 Wyrywkowa kontrola 

prowadzenia ewidencji 

księgowej należności 

zasądzonych oraz windykacji 

komorniczej. 

2 - ponownie przeliczyć i 

dokonać prawidłowego 

księgowania odsetek 

dotyczących nakazu 

zapłaty INC2255/18 z dnia 

11.06.2018 r. 

- na bieżąco informować 

Wydział o spłatach 

zadłużenia dokonanych 

przez komornika, po 

ustaleniu zaległości na 

potrzeby zawartej umowy 

ugody 


