
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 Spraw Lokalowych 

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2020 rok 

 

Lp. Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

uwag1 

Zakres wydanych 

zaleceń, wniosków, 

uwag* 

1. Spółdzielnia Usług 

Administracyjno -  

Mieszkaniowych i 

Budowlanych „INREM” 

ul. Kaliska 20a 

62-500 Konin 

 

14.12.2020 r.-

22.12.2020 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta oraz 

dokonywania wezwań do 

zapłaty 

0 Brak zaleceń 

2. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

14.12.2020 r.-

22.12.2020 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta oraz 

0 Brak zaleceń 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 



dokonywania wezwań do 

zapłaty 

3. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

14.12.2020 r.-

22.12.2020 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta oraz 

dokonywania wezwań do 

zapłaty 

0 Brak zaleceń 

 

 

 

 

 

4. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

14.12.2020 r.-

22.12.2020 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia windykacji 

należności w zasobach 

komunalnych. 

0 Brak zaleceń 

5. Miejskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w 

Koninie ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

06.10.2020 r. Kontrola wyrywkowa 

wykonania robót remontowych 

w lokalach mieszkalnych  i 

użytkowych stanowiących 

własność Miasta Konina w 

budynkach Wspólnot 

Mieszkaniowych oraz w 

lokalach w zasobach KSM. 

1 Skrócić czas realizacji 

remontów 

pustostanów tj. 

okresu: od przejęcia 

lokalu do czasu 

zawarcia umowy z 

wykonawcą. 

 

 

6. Przedsiębiorstwo 12.10.2020 r.- Wyrywkowa kontrola 0 Brak zaleceń 



Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

23.10.2020 r. prowadzenia ewidencji 

księgowej zgodnie z zawartą 

umową o zarządzanie 

 

 

 

 

 

*Przeprowadzono 6 kontroli zgodnie z Planem kontroli zewnętrznych ,a poza planem przeprowadzono 2 dodatkowe 

kontrole w obszarach: 

7. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

08.10.2020 r. Kontrola wyrywkowa 

wykonania robót 

remontowych w lokalach 

mieszkalnych  i użytkowych 

stanowiących własność Miasta 

Konina. 

1 Skrócić czas realizacji 

remontów 

pustostanów tj. 

okresu: od przejęcia 

lokalu do czasu 

zawarcia umowy z 

wykonawcą. 

8. Spółdzielnia Usług 

Administracyjno -  

Mieszkaniowych i 

Budowlanych „INREM” 

ul. Kaliska 20a 

62-500 Konin 

14.10.2020 r. Kontrola wyrywkowa 

wykonania robót 

remontowych w lokalach 

mieszkalnych  i użytkowych 

stanowiących własność Miasta 

Konina. 

1 Pozyskać więcej ofert 

wykonawców na 

realizowane zadania 

remontowe 

 

Sporządził: Sylwia Majdzińska                                      

Konin, dnia 29.01.20201 r.   


