
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 2018 rok 

L.p. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

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 

18.06.2018 r.  Wyrywkowa kontrola 

prawidłowości ustalania 

stawek opłat zaliczkowych  

za podgrzanie ciepłej wody 

użytkowej oraz ustalania 

wysokości norm 

zaliczkowych dla lokali 

komunalnych w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. 

0 Brak zaleceń. 

 
 

 

   

 

 



2. 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

ul. M. Dąbrowskiej 8 

16.05.2018 r. 

23.05.2018 r. 

29.05.2018 r. 

30.05.2018 r. 

14.06.2018 r.  

Wyrywkowa kontrola 

prawidłowości ustalania 

stawek opłat zaliczkowych za 

podgrzanie ciepłej wody 

użytkowej oraz ustalania 

wysokości norm 

zaliczkowych dla lokali 

komunalnych w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. 

0 Brak zaleceń. 

3. 
Miejskie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Koninie 

ul. 3 Maja 21, 

62-500 Konin  

09.05.2018 r. 

16.05.2018 r. 

Wyrywkowa kontrola 

prawidłowości ustalania 

stawek opłat zaliczkowych za 

podgrzanie ciepłej wody 

użytkowej oraz ustalania 

wysokości norm 

zaliczkowych dla lokali 

komunalnych w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. 

0 Brak zaleceń. 

4. 
Spółdzielnia Usług 

Administr.-

Mieszkaniowych i 

Budowlanych INREM  

62-500 Konin 

ul. Kaliska 20A 

26.09.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości obciążania 

Miasta przez zarządców 

wspólnot mieszkaniowych  

z tytułu eksploatacji za lokale 

komunalne w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. 

0 Brak zaleceń 



5. 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

ul. M. Dąbrowskiej 8 

03.08.2018 r. 

20.08.2018 r. 

23.08.2018 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości obciążania 

Miasta przez zarządców 

wspólnot mieszkaniowych  

z tytułu eksploatacji za lokale 

komunalne w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. 

0 Brak zaleceń 

6. 
Miejskie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

14.09.2018 r. 

18.09.2018 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości obciążania 

Miasta przez zarządców 

wspólnot mieszkaniowych  

z tytułu eksploatacji za lokale 

komunalne w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. 

0 Brak zaleceń 

7. 
Spółdzielnia Usług 

Administr.-

Mieszkaniowych  

i Budowlanych 

INREM  

62-500 Konin 

ul. Kaliska 20A 

20.11.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości zlecania robót 

remontowych w budynkach 

komunalnych.   

1 Dołożyć starań aby skrócić czas realizacji 

remontów pustostanów. 

8. 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

21.11.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości zlecania robót 

remontowych w budynkach 

komunalnych.   

1 Dołożyć starań aby skrócić czas realizacji 

remontów pustostanów, tj. okresu od 

przejęcia lokalu do czasu zawarcia umowy 

z wykonawcą. 



i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

ul. M. Dąbrowskiej 8 

9. 
Miejskie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

21.11.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości zlecania robót 

remontowych w budynkach 

komunalnych 

1 Dołożyć starań aby skrócić czas realizacji 

remontów pustostanów, tj. okresu od 

przejęcia lokalu do czasu zawarcia umowy 

z wykonawcą. 

10. 

 

 

 

 

Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych  

i Budowlanych 

INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

31.12.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

Spłaty zaległości należności 

za korzystanie z lokalu, 

zawartych ugód na ratalną 

spłatę należności. 

0 Brak zaleceń 

11. 

 

 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

25.09.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

Spłaty zaległości należności 

za korzystanie z lokalu, 

zawartych ugód na ratalną 

spłatę należności. 

0 Brak zaleceń 



ul. M. Dąbrowskiej 8 

12. 

 

 

Miejskie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

25.09.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

Spłaty zaległości należności 

za korzystanie z lokalu, 

zawartych ugód na ratalną 

spłatę należności. 

0 Brak zaleceń 

13. 

 

 

Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych i 

Budowlanych INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

20.06.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu Miasta  

w budynkach komunalnych  

i wspólnotach 

mieszkaniowych. 

0 

  

Brak zaleceń 

14. 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

ul. M. Dąbrowskiej 8 

21.06.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu Miasta  

w budynkach komunalnych  

i wspólnotach 

mieszkaniowych. 

3 Zauważone podczas kontroli błędne 

naliczenia należy odwrotnie skorygować. 

Kartoteki lokali powinny zawierać 

informację o kondygnacji na której 

położony jest lokal.  

Na bieżąco sprawdzać prawidłowość 

naliczania czynszów oraz odszkodowań za 

bezumowne korzystanie z lokalu.  



15. Miejskie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

25.06.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu Miasta w 

budynkach komunalnych i 

wspólnotach 

mieszkaniowych. 

3 Zauważone podczas kontroli błędne 

naliczenia należy odwrotnie skorygować. 

Kartoteki lokali powinny zawierać 

informację o kondygnacji na której 

położony jest lokal,.  

Na bieżąco sprawdzać prawidłowość 

naliczania czynszów oraz odszkodowań za 

bezumowne korzystanie z lokalu.  

16. Spółdzielnia Usług 

Administr.- 

Mieszkaniowych  

i Budowlanych  

INREM 

62-500 Konin, 

ul. Kaliska 20A 

06.12.2018 r. 

 

13.12.2018 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu Miasta  

w budynkach komunalnych  

i wspólnotach 

mieszkaniowych. 

1 Zaleca się, aby kartoteki lokali zawierały 

informację o kondygnacji na której 

położony jest lokal, co jest istotne do 

prawidłowego ustalenia stawki czynszu dla 

danego lokalu i ułatwia weryfikację 

naliczeń. 

17. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

ul. M. Dąbrowskiej 8 

11.12.2018 r. 

13.12.2018 r. 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu Miasta w 

budynkach komunalnych i 

wspólnotach 

mieszkaniowych. 

 2 Zauważoną podczas kontroli 

nieprawidłowość należy bezwzględnie 

skorygować. 

Zaleca się , aby kartoteki lokali zawierały 

informację o kondygnacji na której 

położony jest lokal, co jest istotne do 

prawidłowego ustalenia stawki czynszu dla 

danego lokalu i ułatwia weryfikację 

naliczeń. 



Sporządził: Sylwia Majdzińska                         

Konin, dnia 28.01.2019 r. 

Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych 

Andrzej Kosmal 

18. 

 

 

Miejskie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Koninie 

ul. 3 Maja 21 

62-500 Konin 

11.12.2018 r.  Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu Miasta  

w budynkach komunalnych  

i wspólnotach 

mieszkaniowych. 

1 

 

Zaleca się, aby kartoteki lokali zawierały 

informację o kondygnacji na której 

położony jest lokal, co jest istotne do 

prawidłowego ustalenia stawki czynszu dla 

danego lokalu i ułatwia weryfikację 

naliczeń. 

 

19. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

62-500 Konin,  

ul. M. Dąbrowskiej 8 

 

 

 

25.09.2018 r. Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia windykacji 

należności z tytułu najmu 

lokali użytkowych. 

4 Bieżący monitoring zadłużenia. 

Szybsze reagowanie na występowanie 

zadłużenia u najemców i użytkowników 

zajmujących lokal bez tytułu prawnego.  

Większa częstotliwość wysyłania wezwań 

do zapłaty oraz monitoring wpłat po 

wezwaniu, a następnie monit do dłużnika 

w razie niespłacenia zadłużenia w całości. 

W przypadku nieskuteczności wysyłanych 

wezwań, należy podjąć, zgodnie z umową 

o zarządzanie i treścią wezwań, 

odpowiednie kroki w celu 

wyegzekwowania należności wobec Miasta 

i odzyskania zadłużonego lokalu.  


