
Załącznik nr 5 

do Informacji o realizacji  

planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021rok 

 Wydział Spraw Lokalowych 

………………………………………………………… 

nazwa komórki organizacyjnej 

 

Sprawozdanie z kontroli za 2021 rok 

 

Lp. Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa i adres) 

Data 

przeprowa- 

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość 

zaleceń, 

wniosków, 

  uwag* 

Zakres wydanych zaleceń, wniosków, 

uwag* 

1 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

22.12.2021 

-30.12.2021 

Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości prowadzenia 

windykacji należności  

w zasobach Miasta 

0 Brak zaleceń. 

2 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej    

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

28.12.2021 

- 29.12.202

1 

⎯ Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu                

w zasobach miasta oraz 

dokonywanie wezwań do 

zapłaty 

⎯ Kontrola wyrywkowa 

wprowadzania nowych 

stawek zgodnie                         

1 Ustawa umożliwia wezwanie do zapłaty 

już za trzy pełne okresy niewnoszenia 

opłaty, dlatego zaleca się wysyłanie 

wezwań po wskazanym  

w ustawie okresie. 



z wypowiedzeniami czynszów 

i kartotekami czynszowymi 

3 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

24.11.2021 

-25.11.2021 

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 Dołożyć starań aby skrócić czas realizacji 

remontów pustostanów tj. okresu: od 

przejęcia lokalu do czasu zawarcia 

umowy z wykonawcą. 

4 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

17.11.2021 

-19.11.2021 

⎯ Kontrola wyrywkowa 

wprowadzenia nowych 

stawek zgodnie z 

wypowiedzeniami czynszów   

i kartotekami czynszowymi 

⎯ Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia kartotek 

czynszowych dla nowo 

przyjętych zasobów 

⎯ Kontrola wyrywkowa 

prawidłowości ustalania 

wysokości czynszu, 

odszkodowania i opłat za 

korzystanie z lokalu w 

zasobach Miasta oraz 

dokonywanie wezwań do 

zapłaty 

4 1.W zawiadomieniach o zmianie opłat 

Zarządca nadal posługuje się 

określeniem „lokal socjalny”, należy 

zauważyć, że nowelizacja ustawy uchyliła 

pojęcie „lokal socjalny”, obecnie należy 

stosować nazwę ustawową „najem 

socjalny”. 

2.Ustawa umożliwia wezwanie do zapłaty 

już za trzy pełne okresy niewnoszenia 

opłat, dlatego zaleca się wysyłanie 

wezwań po wskazanym  

w ustawie okresie.  

3.Należy dołożyć dbałości, aby nie miały 

miejsca sytuacje, że wezwania lub inne 

dokumenty wychodzące były wysyłane 

do osób zmarłych. 

4.Bezwzględnie wezwania do zapłaty 

należy wysyłać do wszystkich 

pełnoletnich użytkowników lokalu – art. 

688 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że za 

zapłatę czynszu  

i innych należnych opłat odpowiadają 



solidarnie z najemcą stale zamieszkujące 

z nim osoby pełnoletnie. 

5 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej    

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

21.09.2021 

-27.09.2021 

Kontrola wyrywkowa aktualizacji 

danych do deklaracji 

dotyczących opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z lokali 

mieszkalnych Miasta Konina 

0 Brak zaleceń. 

6 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

17.09.2021 

-21.09.2021 

Kontrola wyrywkowa 

okresowych analiz kosztów oraz 

zużycia dostaw usług 

komunalnych (energia cieplna 

do celów co, podgrzanie wody 

oraz woda zimna kanalizacja) 

dla poszczególnych budynków 

0 Brak zaleceń. 

7 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej    

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

13.09.2021 

-17.09-2021 

Kontrola wyrywkowa 

terminowości regulowania 

przez Zarządcę należności 

wobec dostawców usług              

i wykonawców robót 

remontowych 

0 Brak zaleceń. 

8 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej    

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

08.09.2021 

-10.09.2021 

Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia ewidencji 

księgowej i sprawozdawczości 

zgodnie z zawartą umową          

o zarządzanie 

0 Brak zaleceń. 

9 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

24.08.2021 

-27.08.2021 

Kontrola wyrywkowa 

przekazywania zrealizowanych 

dochodów na rachunek 

Budżetu Miasta według stanu 

0 Brak zaleceń. 



ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

określonego na ustalone dni 

zgodnie z umową  

10 Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8 

62-500 Konin 

15.07.2021 

-22.07.2021 

Kontrola wyrywkowa 

prowadzenia windykacji 

należności w zasobach 

komunalnych 

1 Zgodnie z zapisami z Załączniku Nr 1 do 

Umowy nr 3/SL/2020-37492 z dnia 3 

grudnia 2020 r., wezwania do najemców 

będących w zwłoce z zapłata czynszu 

oraz innych opłat za używanie lokalu, 

zarząd ca zobowiązany jest wysyłać za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru po 

trzech pełnych okresach braku płatności. 

 

Sporządził: Agata Nowakowska 

Konin, dnia 18.01.2021 

 

 

________________________________ 

*  niepotrzebne skreślić 


