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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany Okres objęty Uwagi
termin kontrolą

wykonania
czynności

kontrolnych

W yd zia ł N adzoru  i K ontroli

1 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa styczeń 2015.09.01 do 
dnia kontroli

2 Kuratorium Oświaty we 
W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa styczeń 2015.01.01 do 
dnia kontroli

3 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
W rocławskie

W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

4 W ojewódzki Inspektorat 
W eterynarii we W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa luty 2015.01.01 do 
dnia kontroli

5 Urząd Gminy Stoszowice W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

6 Urząd Gminy Stoszowice Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa luty 2016.01.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

2015.10.01 od 
dnia kontroli

7 Urząd Gminy Paszowice Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa luty 2016.01.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

2015.10.01 od 
dnia kontroli

8 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa luty 2015.09.01 do 
dnia kontroli

9 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa luty 2015.09.01 do 
dnia kontroli

10 Starostwo Powiatowe 
W ołów

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ
stanowiący JST

problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

11 Starostwo Powiatowe 
W ołów

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ
wykonawczy JST

problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli



12 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa marzec 2016.01.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

2015.10.01 od 
dnia kontroli

13 Urząd Miasta Kamienna 
Góra

Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

14 Starostwo Powiatowe 
W ołów

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa marzec 2015.09.01 do 
dnia kontroli

15 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa marzec 2015.09.01 do 
dnia kontroli

16 W ojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 

W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

17 Urząd Gminy Kunice Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa kwiecień 2016.01.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

2015.10.01 od 
dnia kontroli

18 Urząd Gminy Żórawina Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

19 Urząd Gminy Kunice W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

20 W ojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we 

W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa kwiecień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

21 Starostwo Powiatowe 
Legnica

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa kwiecień 2015.09.01 do 
dnia kontroli

22 Starostwo Powiatowe 
Milicz

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa kwiecień 2015.09.01 do 
dnia kontroli

23 W ojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny we 

W rocławiu

Polityka kadrowo-płacowa problemowa maj 2015.01.01 do 
dnia kontroli

24 Urząd Gminy Zagrodno Dowody osobiste problemowa maj 2016.01.01 od 
dnia kontroli



Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

2016.01.01 od 
dnia kontroli

2015.10.01 od 
dnia kontroli

25 Urząd Miejski Żarów Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

26 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa maj 2015.09.01 do 
dnia kontroli

27 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa maj 2015.09.01 do 
dnia kontroli

28 Urząd Miasta Kłodzko W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

29 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ
wykonawczy JST

problemowa czerwiec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

30 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ
stanowiący JST

problemowa czerwiec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

31 Urząd Gminy Pęcław Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa czerwiec 2016.01.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

2015.10.01 od 
dnia kontroli

32 Urząd Miejski Złoty Stok Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

33 Starostwo Powiatowe 
Głogów

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa czerwiec 2015.09.01 do 
dnia kontroli

34 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa czerwiec 2015.09.01 do 
dnia kontroli

35 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/4991/05 

Renata Paluszkiewicz

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

36 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1765/05

Tłumacze przysięgli: problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli



Zenon Pałgan 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.
37 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1873/06 
Tomasz Selecki

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

38 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1826/06 

Mieczysław Pawlik

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

39 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5902/05 

Ireneusz Piaszczyk

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

40 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/24/16 
Małgorzata Podgórska

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

41 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/97/12 

Monika Podkańska

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli



42 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1634/05 

Dorota Popek-Ogórek

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1816/05 

Anna Puła

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

44 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5201/05 

M onika Romanowicz

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

45 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/77/05 

Leon Romański

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1784/05 

Krystyna Rudnicka

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa styczeń - marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

47 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/4996/05 

Anna Rudzka-Nowak

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli



(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji
publicznej.

48 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5153/05 

Henryk Siodlaczek

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/4997/05 

Sylwia Rzatkiewa

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

50 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/144/05 

Krystyna Rzeczycka

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

51 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/4998/05 

Tomasz Rzemek

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

52 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/235/06 

Małgorzata Rzeźnik- 
W ójtowicz

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

53 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/rosyjskiego 

TP/1589/06 Krzysztof

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli



Sawiński
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji
publicznej.

54 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/1714/05 

Beata Sąsiadowska

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

55 Tłumacz przysięgły j. 
niderlandzkiego/niemieckie 

go TP/5155/05 Adam 
Schienke

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

56 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/5151/05 

Edward Schmidt

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

57 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/411/06 

Renata Schulz

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

58 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/4999/05 

Edyta Sczesna

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

59 Tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa kwiecień - 2016.01.01 do



niemieckiego TP/1629/05 
Alicja Skoczylas 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

czerwiec dnia kontroli

60 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/3765/05 

Roman Skopiec

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 
(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

publicznej.

problemowa kwiecień - 
czerwiec

2016.01.01 do 
dnia kontroli

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany Okres objęty Uwagi
termin kontrolą

wykonania
czynności

kontrolnych

W yd zia ł F in ansów  i B udżetu

1 Urząd Gminy Mściwojów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych.

problemowa styczeń 2016.01.01 - 
2016.12.31

2 Starostwo Powiatowe 
Legnica

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych.

problemowa luty 2016.01.01 - 
2016.12.31

3 W ojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego we 

W rocławiu

W ybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki problemowa luty 2016.01.01 - 
2016.12.31

4 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

problemowa luty 2016.01.01 - 
2016.12.31

5 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31

6 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31



zadań zleconych ustawami.
7 Urząd Gminy Głogów Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w 

związku z realizacją przez js t zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami 

administracji rządowej.

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31

8 Urząd Miasta Jelenia Góra Prawidłowość realizacji zadań własnych dotowanych z budżetu państwa 
dotyczących wydatków na realizację Programu asystent rodziny i 

koordynator pieczy zastępczej - edycja 2016

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31

9 Urząd Gminy Żukowice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych.

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31

10 Urząd Gminy Męcinka Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

11 Urząd Gminy Kobierzyce Prawidłowość sporządzania sprawozdania Rb-ZN problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

12 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
dotyczących wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

13 Urząd Gminy Nowa Ruda Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych.

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

14 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

15 Urząd Miejski Siechnice Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do lat 3 „M aluch” - Moduł II

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

16 Urząd Miejski Milicz Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

sprawdzająca maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

17 Urząd Gminy Kłodzko Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych.

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

18 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

19 Urząd Gminy Dobroszyce Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.

problemowa czerwiec 2016.01.01 - 
2016.12.31

20 Urząd Gminy Polkowice Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w problemowa czerwiec 2016.01.01 -



związku z realizacją przez js t zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami 

administracji rządowej.

2016.12.31

21 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych oraz skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

problemowa czerwiec 2016.01.01 - 
2016.12.31

22 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na 
odbudowę infrastruktury zniszczonej, uszkodzonej lub zagrożonej w  wyniku 

ruchów osuwiskowych ziemi

problemowa czerwiec 2016.01.01 -  
2016.12.31.

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany Okres objęty Uwagi
termin kontrolą

wykonania
czynności

kontrolnych

W yd zia ł Z drow ia  i P olityk i Społecznej

1 Krzyckie Centrum 
Ortodontyczno- 

Stomatologiczne OrtoDent 
M agdalena Zalwert-Zając 

NZOZ

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty:

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu,

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

• zawarcie umowy z UMWD,

• zawarcie umowy z koordynatorem,

• zawarcie umów ze stażystami,

• opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,

• karty stażu podyplomowego lekarza dentysty;

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów 
dotyczące realizacji programu stażu.

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

2 Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc we W rocławiu

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: pro blemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli



- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, •

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,

- grafik dyżurów medycznych, •

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące 
realizacji programu stażu.

3 4 W ojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
we W rocławiu

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty:

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu,

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

• zawarcie umowy z UMWD,

• zawarcie umowy z koordynatorem,

• zawarcie umów ze stażystami,

• opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,

• karty stażu podyplomowego lekarza dentysty;

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów 
dotyczące realizacji programu stażu.

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

4 Szpital Specjalistyczny im. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: pro blemowa kwi e cień 2016.01.01 do



Falkiewicza we W rocławiu
- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 

szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, •

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,

- grafik dyżurów medycznych, - 

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące 
realizacji programu stażu.

dnia kontroli

5 Milickie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o.

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, - 

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,

- grafik dyżurów medycznych, - 

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące

pro blemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli



realizacji programu stażu.

6 Specjalistyczne Centrum 
Medyczne Polanica Zdrój 

Spółka Akcyjna

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w 
szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD, - 

- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,

- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,

- grafik dyżurów medycznych, - 

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące 
realizacji programu stażu.

pro blemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

7 W rocławskie Centrum SPA 
Spółka z o.o.

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

8 Specjalistyczna Poradnia 
Psychiatryczno- 

Psychologiczna s.c. Anita 
Glińska, Dariusz W ilbik

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

9 Zakład Opieki Zdrowotnej 
w  Żórawinie

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

10 Łukasz Lityński Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

11 Gminny Zespół Zakładów 
Opieki Podstawowej w 

Chojnowie

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

12 Jolanta Jarecka-Strąk Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami problemowa czerwiec 2016.01.01 do



wykonawczymi wydanymi na jej podstawie dnia kontroli
13 Remed Rehabilitacja Spółka 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

14 Esti-Dent Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa luty 2016.09.01 do 
dnia kontroli

15 Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień "Self" Jolanta 

Czermak

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

16 Gminny Ośrodek Zdrowia 
Zagrodno

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

17 Gminny Zespół Zakładów 
Opieki Podstawowej 

Pielgrzymka

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

18 Solarz Bartosz PPHU 
"Solaris" Import-Export

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

19 Beata Flakowicz Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

20 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej "Familia-Dent" 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

21 Ośrodek Okulistyczny 
"OKOLEK" Indywidualna 
Praktyka Lekarska Salon 

Optyczny "Lens" 
M agdalena Michałowska

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

22 Regina Semaniuk Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

23 Medicus Alicja Nowak- 
Podemska

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

24 W ojciech Pyziński Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

25 WISMED Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych,

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli



położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 
sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

26 BTTJASTRZĄB 
Małgorzata Iwaszkiewicz

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

27 "ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROW OTNEJ PSIE 

POLE" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

28 Alicja Kiepura Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

29 skreślono skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

30 POW IATOW E CENTRUM 
MEDYCZNE W 

WOŁOW IE SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ

Realizacja świadczeń zdrowotnych w  zakresie profilaktycznej opieki nad 
matką i dzieckiem w  oddziałach ginekologiczno-położniczym i 

neonatologicznym

problemowa luty 2016.02.01 - 
2017.01.31

31 Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Jana 

Mikulicza - Radeckiego we 
W rocławiu

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o 
przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji „Standardu Edukacja 

przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę 
Dolnośląskiego

problemowa luty 2016.01.01 - 
2016.12.31

32 VISIO-MED SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOW IEDZILANOŚCIA

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

33 NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROW OTNEJ SZPITAL

Realizacja świadczeń zdrowotnych w  zakresie profilaktycznej opieki nad 
matką i dzieckiem w  oddziałach ginekologiczno-położniczym i 

neonatologicznym

problemowa marzec 2016.02.01 - 
2017.01.31



POW IATOW Y W 
DZIERŻONIOW IE 

SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ
34 "SANA-MED" s.c. Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

35 CENTRUM MEDYCZNE 
"HIPOKRATES" 

S.C.NIEPUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROW OTNEJ JÓZEFA 
KULISIEWICZ, 

GRAŻYNA FRONCZAK

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

Standardy postępowania w  profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami 
sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

36 Szpital Specjalistyczny im. 
Falkiewicza we W rocławiu

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o 
przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji „Standardu Edukacja 

przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę 
Dolnośląskiego

problemowa kwiecień 2016.03.01 - 
2017.02.28

37 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

38 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

39 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

40 NZOZ Łużyckie Centrum 
Medyczne sp z o.o

Realizacja świadczeń zdrowotnych w  zakresie profilaktycznej opieki nad 
matką i dzieckiem w  oddziałach ginekologiczno-położniczym i 

neonatologicznym

problemowa maj 2016.04.01 - 
2017.03.31

41 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Zdrowia w 
Prusicach

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli



Standardy postępowania w  profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami 
sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną

42 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

43 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

44 Ośrodek Zdrowia Jelmed 
M irosław Frunze

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

45 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej "MEDIc Us " 

s.c.

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

46 W iejski Ośrodek Zdrowia w 
Krzepowie

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

47 SAMODZIELNY 
PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROW OTNEJ - 
PRZYCHODNIA 
REJONOWA W 

ZŁOTORYI

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz).

Ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec kobiet ciężarnych, 
położnic, noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia dziecka, 

sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

Standardy postępowania w  profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami 
sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

48 Spółdzielnia Inwalidów 
Jedność w  Górze

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób

okresowa styczeń 2016.10.01 do 
dnia kontroli



niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

49 Spigiel BM sp.z o.o.sp. 
kom.

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

okresowa styczeń 2016.10.01 do 
dnia kontroli

50 P.P.U.H. TERLIS Export
Import Teresa Lis

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

okresowa luty 2016.11.01 do 
dnia kontroli

51 W ytwórnia Wód 
Mineralnych Mineral spółka 

jaw na M arek Duda- 
Augustyn Maślanka

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

okresowa luty 2016.11.01 do 
dnia kontroli

52 Dolnośląska Spółdzielnia stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób okresowa marzec 2016.12.01 do



Niewidomych Dolsin niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

dnia kontroli

53 Usługowa Spółdzielnia 
Inwalidów Zakład Pracy 

Chronionej Senior

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

okresowa marzec 2016.12.01 do 
dnia kontroli

54 Spółdzielnia Inwalidów 
Spamel

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

okresowa kwiecień 2017.01.01 do 
dnia kontroli

55 Black Point Group sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

okresowa kwiecień 2017.01.01 do 
dnia kontroli



stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

56 Elektrotechniczna 
Spółdzielnia Inwalidów 

Elsin

stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w  zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności

stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki 
medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

okresowa maj 2017.02.01 do 
dnia kontroli

57 Ośrodek Rehabilitacyjno- 
W ypoczynkowy Duet

stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem 
faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do 

potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w  turnusach 
rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków 

realizacji programów tych turnusów...

problemowa czerwiec stan 
aktualny 
na dzień 
kontroli

58 Sanatorium Uzdrowiskowe 
M alwa Kamea Sp.z o.o.

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich 
przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca 
realizacji turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji 

lub schorzeń uczestników tych turnusów

problemowa maj 2016.07.01 do 
dnia kontroli

59 Powiatowy Urząd Pracy 
Jawor

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

60 Powiatowy Urząd Pracy 
Oława

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

61 Powiatowy Urząd Pracy 
Świdnica

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

62 Powiatowy Urząd Pracy 
Trzebnica

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli



63 Powiatowy Urząd Pracy 
Zgorzelec

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

64 Powiatowy Urząd Pracy 
Milicz

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

65 Powiatowy Urząd Pracy 
Złotoryja

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

66 Powiatowy Urząd Pracy 
Strzelin

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

67 Powiatowy Urząd Pracy 
Polkowice

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

68 Powiatowy Urząd Pracy 
W ołów

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

69 Powiatowy Urząd Pracy 
Kłodzko Filia w  Nowej 

Rudzie

Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie 
im właściwych form pomocy w  aktywizacji zawodowej

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

70 SIEMACHA Spot 24/7 we 
Wrocławiu, ul. Hercena 

14/3

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

74 W rocławskie Centrum 
Opieki i W ychowania - 

Placówka Nr 2 we 
W rocławiu

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

77 W rocławskie Centrum 
Opieki i W ychowania -

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli



Placówka Nr 4 we 
W rocławiu Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

78 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

79 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

80 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

81 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Oławie

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa luty 2016.04.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

82 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Oławie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 2016.02.01 do 
dnia kontroli

83 Dom Dziecka w 
Obornikach Śląskich

Realizacja zaleceń pokontrolnych w  zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej

sprawdzająca luty 2016.07.06 do 
dnia kontroli

84 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Środzie 

Śląskiej

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa luty 2016.04.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

85 Placówka Opiekuńczo -  
Wychowawcza typu 

socjalizacyjnego w  Środzie 
Śląskiej

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 2016.02.01 do 
dnia kontroli

86 SIEMACHA Spot 24/7, ul. 
Dworcowa 8/3 we 

W rocławiu

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 2016.02.01 do 
dnia kontroli

87 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Ochrony 

Zdrowia w  Dzierżoniowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.03.01 do 
dnia kontroli

88 Powiatowe Centrum Opieki 
i W ychowania - Dom 

Dziecka Nr 2 w  Piławie 
Górnej

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa marzec 2016.03.01 do 
dnia kontroli

89 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa marzec 2016.03.01 do 
dnia kontroli

90 Urząd Miasta W ojcieszów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w kompleksowa marzec 2016.03.01 do



rodzinie dnia kontroli
91 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Prochowicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa marzec 2016.03.01 do 
dnia kontroli

92 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Legnicy

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa marzec 2016.04.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

93 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Świdnicy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

94 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Świdnicy

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

95 Urząd Miasta Bolesławiec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

96 Urząd Gminy Bolesławiec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

97 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kowarach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

98 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Karpaczu

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

99 Urząd Gminy M ietków Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

100 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Bolesławcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.05.01 do 
dnia kontroli

101 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Warcie 

Bolesławieckiej

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 2016.05.01 do 
dnia kontroli

102 Urząd Miasta Lubań Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa maj 2016.05.01 do 
dnia kontroli

103 Urząd Gminy Siekierczyn Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa maj 2016.05.01 do 
dnia kontroli

104 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

W ałbrzychu

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa maj 2016.04.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od



dnia kontroli
105 M iejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  W ałbrzychu
Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy zastępczej 

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa maj 2016.04.01 od 
dnia kontroli

2016.01.01 od 
dnia kontroli

106 Urząd Miasta i Gminy Jelcz 
Laskowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych w  zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

sprawdzająca maj 2012.12.12 do 
dnia kontroli

107 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

108 Miejskie Centrum 
W spierania Rodziny w 

Głogowie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa czerwiec 2016.06.01 do 
dnia kontroli

110 Dom Dziecka "Pod Lipam i” 
w  Głogowie

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa czerwiec 2016.06.01 do 
dnia kontroli

112 Dom Dziecka w  Głogowie Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - 
wychowawczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa czerwiec 2016.06.01 do 
dnia kontroli

113 Urząd Miejski w  Szklarskiej 
Porębie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 do 
dnia kontroli

114 Urząd Miasta Piechowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa czerwiec 2016.06.01 do 
dnia kontroli

115 Urząd M iejski Leśna Realizacja zaleceń pokontrolnych w  zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

sprawdzająca czerwiec 2015.08.25 do 
dnia kontroli

116 Urząd Miejski Świdnica Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do lat 3 „M aluch” - Moduł I

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

117 Urząd Gminy Polkowice

Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do lat 3 „M aluch” - Moduł II

problemowa czerwiec 2016.01.01 - 
2013.12.31

118 Anna Susdorf Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do lat 3 „M aluch” - Moduł II

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

119 Urząd Miejski Świdnica <BRAK> problemowa styczeń

120 Urząd Miejski Świdnica <BRAK> problemowa styczeń

4 2 - skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone



122 Ośrodek Kształcenia i 
Doskonalenia "Edukacja"

Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do lat 3 „M aluch” - Moduł III

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31

123 Urząd Miejski Mieroszów Prawidłowość realizacji zadań własnych dotowanych z budżetu państwa 
dotyczących wydatków na realizację Programu asystent rodziny i 

koordynator pieczy zastępczej - edycja 2016

problemowa maj 2015.01.01 - 
2016.12.31

124 Starostwo Powiatowe 
W rocław

Prawidłowość realizacji zadań własnych dotowanych z budżetu państwa 
dotyczących wydatków na realizację Programu asystent rodziny i 

koordynator pieczy zastępczej - edycja 2016

problemowa kwiecień 2015.01.01 - 
2014.12.31

125 Urząd Miasta Jedlina Zdrój Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej
Rodziny

problemowa marzec 2015.01.01 - 
2015.12.31

126 Urząd Miasta i Gminy Jelcz 
Laskowice

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne problemowa maj 2014.01.01 - 
2016.12.31

127 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne problemowa czerwiec 2014.01.01 - 
2016.12.31

128 Urząd Gminy Głogów Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne problemowa maj 2014.01.01 - 
2016.12.31

129 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Sycowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

130 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Dziadowej 

Kłodzie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

131 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Dobromierzu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

132 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Strzegomiu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

133 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Siechnicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa styczeń 2016.04.01 do 
dnia kontroli

134 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Gromadce

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

135 Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

W ęglińcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

136 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Górze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

137 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Niechlowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

138 M iejski Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w problemowa luty 2016.04.01 do



Społecznej w  Legnicy wychowywaniu dzieci dnia kontroli
139 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w  Górze
Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie
kompleksowa luty 2016.01.01 - 

2016.12.31
140 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Chocianowie
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

problemowa luty 2015.10.01 od 
dnia kontroli

2015.11.01 od 
dnia kontroli 

2014.05.15 od 
dnia kontroli

141 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Siekierczynie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

142 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Lubaniu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

143 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kamieńcu 

Ząbkowickim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

144 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Stroniu 

Śląskim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

145 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  W ałbrzychu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa marzec 2016.04.01 do 
dnia kontroli

146 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Sobótce

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa marzec 2016.04.01 do 
dnia kontroli

147 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Podgórzynie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

148 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Janowicach 

W ielkich

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

149 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Długołęce

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

150 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Dobroszycach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

151 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jeleniej Górze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa kwiecień 2016.04.01 do 
dnia kontroli

152 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Udaninie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

problemowa kwiecień 2015.10.01 od 
dnia kontroli

2015.11.01 od 
dnia kontroli



Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

2014.05.15 od 
dnia kontroli

153 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Obornikach Śląskich

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

154 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Żmigrodzie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

155 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Pieńsku

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

156 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Zgorzelcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

157 M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej we W rocławiu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa maj 2016.04.01 do 
dnia kontroli

158 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Zgorzelcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie

kompleksowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

159 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Czernicy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

160 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kobierzycach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

161 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Polanicy 

Zdroju

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

162 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Warcie 

Bolesławieckiej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

problemowa czerwiec 2015.10.01 od 
dnia kontroli

2015.11.01 od 
dnia kontroli 

2014.05.15 od 
dnia kontroli

163 Dom Pomocy Społecznej w 
Jaskulinie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

164 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Świdnicy

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

165 Środowiskowy Dom 
Samopomocy CURATUS 

we W rocławiu

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli



166 Środowiskowy Dom 
Samopomocy ul. Szkolna 

we W rocławiu

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

167 Ośrodek W sparcia - 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w  Jaworze

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

168 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Złotoryi

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

169 Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej 

w  Malczycach

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

170 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Środzie 

Śląskiej

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

171 Dom Pomocy Społecznej w 
Szklarskiej Porębie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

172 Sudecki Dom Seniora 
"Słoneczna Polana" w 

Szklarskiej Porębie

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

173 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Obornikach 

Śląskich

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

174 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Żmigrodzie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

175 Pensjonat Opiekuńczo -  
Rehabilitacyjny 

„SENIOVITA” w  Psarach

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

176 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Górze

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

177 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

178 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

179 Dom Pomocy Społecznej w 
Mirsku

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

180 Dom Pomocy Społecznej w 
Nielestnie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

181 Dom Pomocy Społecznej 
"Zielone Wzgórze" w

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli



Rościszowie
182 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Przewidywany Okres objęty Uwagi
kontroli termin kontrolą

wykonania
czynności

kontrolnych

W yd zia ł In frastruktury

1 Liga Obrony Kraju Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa luty 2015.01.01 -  do 
dnia kontroli

2 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Dokonywanie w  prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji
wstępnej

Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą
o kierujących pojazdami

Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

W ydawanie wtórnika prawa jazdy

problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

3 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

4 Urząd Miejski Świdnica Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa marzec 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

5 Urząd Miasta Oława Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa marzec 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

6 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa czerwiec 2015.06.01 do 
dnia kontroli

7 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa kwiecień 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

8 Urząd Miejski Środa Śląska Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa kwiecień 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli



9 Urząd Miejski Świebodzice Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa kwiecień 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

10 Ośrodek Kształcenia 
Kursowego "2xTAK" 

Brzęczek Mirosław

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa maj 2015.01.01 do 
dnia kontroli

11 Urząd Miasta Legnica Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa maj 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

12 Urząd Gminy Gromadka Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa czerwiec 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

13 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa maj 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

14 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016
2019

problemowa maj 2016.01.01 -  do 
dnia kontroli

15 Urząd Miasta Głogów Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj 2015.01.01 do 
dnia kontroli

16 ODTJ W rocław Sp. z o.o. Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego/wyższego

problemowa czerwiec 2016.07.13 do 
dnia kontroli

17 Centrum Szkolenia 
Kierowców i Doskonalenia 
Techniki Jazdy "DELTA" 

s.c.

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa styczeń 2016.01.01 do 
dnia kontroli

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Przewidywany Okres objęty Uwagi
kontroli termin kontrolą

wykonania
czynności

kontrolnych

W yd zia ł B ezp ieczeń stw a i Z arząd zan ia  K ryzysow ego

1 Urząd Miasta Kłodzko Organizacja problemowa styczeń 2015.01.01 do
dnia kontroli

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.



2 Urząd Gminy M iękinia Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa styczeń 2015.01.01 do 
dnia kontroli

3 W rocław 2012 Sp. z o.o. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa styczeń Okres
objęty

kontrolą:
stan

bieżący.

4 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty Okres
objęty

kontrolą:
stan

bieżący.

5 Urząd Gminy Zgorzelec Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa luty 2015.01.01 do 
dnia kontroli

6 Urząd Miasta Zgorzelec Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa luty 2015.01.01 do 
dnia kontroli

7 Strzelińskie Centrum Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz problemowa luty 2015.01.01 do



Medyczne właściwości organów w  tych sprawach. dnia kontroli
8 Flash Art Sp. z o.o. 

Kamieniec W rocławski
Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 ze zm.).

problemowa luty 2013.03.15 do 
dnia kontroli

9 Urząd Miejski Nowa Ruda Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

10 Urząd Miasta Lubawka Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

11 Szpital Rehabilitacyjny w 
Żmigrodzie

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w  tych sprawach.

problemowa marzec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

12 Mądracki Artur Jelenia 
Góra

Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w  zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu.

problemowa marzec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

13 Chrobry Głogów S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa marzec Okres
objęty

kontrolą:
stan

bieżący.

14 Zespół Opieki Zdrowotnej 
w  Bolesławcu

Realizacja zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodność z wytycznymi ujętymi w 

wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

problemowa kwiecień 2016.01.01 do 
dnia kontroli

15 Argomin Stefan 
Śwmietański Cesarzowice

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

problemowa kwiecień 2013.03.20 do 
dnia kontroli



(Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 ze zm.).
16 Urząd Gminy Gromadka Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa kwiecień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

17 Urząd Miasta i Gminy 
W arta Bolesławiecka

Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa kwiecień 2015.01.01 do 
dnia kontroli

18 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa maj 2015.01.01 do 
dnia kontroli

19 Urząd Miejski Zawidów Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa maj 2015.01.01 do 
dnia kontroli

20 Starostwo Powiatowe Góra Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

problemowa maj 2015.01.01 do 
dnia kontroli



Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w  tych sprawach.

Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS).

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.
21 Triage Sp. z o.o. W rocław Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w  zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu.
problemowa maj 2016.01.01 do 

dnia kontroli
22 W rocławskie 

Przedsiębiorstwo Hala 
Ludowa Sp. z o.o.

Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa maj Okres
objęty

kontrolą:
stan

bieżący.

23 W ielospecjalistyczny 
Szpital SOP ZOZ w 

Zgorzelcu

Realizacja zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodność z wytycznymi ujętymi w 

wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

problemowa maj 2016.01.01 do 
dnia kontroli

24 Urząd Miasta i Gminy W leń Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa czerwiec 2015.01.01 do 
dnia kontroli

25 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Organizacja.

Realizacja planowania operacyjnego.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

problemowa czerwiec 2015.01.01 do 
dnia kontroli



26 Przedsiębiorstwo 
Produkcyj no-Handlowo- 

Usługowe Technorem Sp. z 
o.o.

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 ze zm.).

problemowa czerwiec 2013.04.19 do 
dnia kontroli

27 Głogowski Szpital 
Powiatowy Sp. z o.o.

Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod 
kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w  sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

problemowa czerwiec 2016.01.01 do 
dnia kontroli

28 LUKMED Łukasz Błaźniak 
Centrum Kształcenia 

Medycznego W rocław

Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w  zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu.

problemowa luty 2016.01.01 do 
dnia kontroli

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Przewidywany Okres objęty Uwagi
kontroli termin kontrolą

wykonania
czynności

kontrolnych

W yd zia ł N ieruchom ości, R oln ictw a i Środow iska

1 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa luty 2016.01.01 - 
2017.01.31

2 Starostwo Powiatowe Jawor Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa marzec 2016.01.01 - 
2017.02.28

3 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań 
bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody.

problemowa marzec 2016.01.01 - 
2016.12.31

4 Urząd Miejski Bierutów Prowadzenie postępowania w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata.

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

5 Urząd Gminy Lubań Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań 
bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody.

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

6 Rejonowy Związek Spółek 
W odnych w  Oławie oraz 

zrzeszone w  nim: Gminna 
Spółka W odna w  Czernicy, 

Gminna Spółka W odna w 
Jelczu-Laskowicach oraz 
Miejsko-Gminna Spółka 

W odna w  Oławie

W ykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu W ojewody udzielonej w  2016 r. na 
konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

problemowa kwiecień 2016.01.01 - 
2016.12.31

7 Starostwo Powiatowe Lubin Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa maj 2016.01.01 - 
2017.04.30



8 Urząd Gminy Dzierżoniów Prowadzenie postępowania w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata.

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

9 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań 
bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody.

problemowa maj 2016.01.01 - 
2016.12.31

10 Urząd Miejski Strzegom Prowadzenie postępowania w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata.

problemowa czerwiec 2016.01.01 - 
2016.12.31

11 Urząd Miasta i Gminy Jelcz 
Laskowice

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań 
bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody.

problemowa czerwiec 2016.01.01 - 
2016.12.31

12 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w  zakresie:
- wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania 

planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z 
gospodarowania zasobem,

- zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i
zamiany),

- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i 
użyczenia,

- oddawania w  trwały zarząd i wygaszania trwałego zarządu nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,

- zagospodarowania lokali mieszkalnych i użytkowych,
- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 

obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,
- udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy z

dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji M ienia W ojskowego (Dz. U. z 2016 r., 
poz.614 ze zm.) w  przedmiocie gospodarowania mieniem,

- realizacji obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. 
a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 207) w 
przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP.

problemowa styczeń 2014.01.01. do 
dnia kontroli

13 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w  zakresie:
- wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
opracowania planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenia rocznego 
sprawozdania z gospodarowania zasobem,
- zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny 
i zamiany),
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i 
użyczenia,
- oddawania w  trwały zarząd i wygaszania trwałego zarządu nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zagospodarowania lokali mieszkalnych i użytkowych,

sprawdzająca luty 2013.06.18 do 
dnia kontroli



- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,
- udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały 
zarząd,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy z 
dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji M ienia W ojskowego (Dz. U. z 2016 r., 
poz.614 ze zm.) w  przedmiocie gospodarowania mieniem,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. 

a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 207) w  przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP.

14 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w  zakresie:
- wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania 
planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z 
gospodarowania zasobem,
- zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany),
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i 
użyczenia,
- oddawania w  trwały zarząd i wygaszania trwałego zarządu nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zagospodarowania lokali mieszkalnych i użytkowych,
- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,
- udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy z 
dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji M ienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., 
poz.614 ze zm.) w  przedmiocie gospodarowania mieniem,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. 

a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 207) w  przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP.

sprawdzająca marzec 2013.07.10 do 
dnia kontroli

15 Starostwo Powiatowe 
Oława

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w  zakresie:
- wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania 
planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z 
gospodarowania zasobem,
- zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany),
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i 
użyczenia,

problemowa kwiecień 2014.01.01 do 
dnia kontroli



- oddawania w  trwały zarząd i wygaszania trwałego zarządu nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zagospodarowania lokali mieszkalnych i użytkowych,
- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,
- udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy z 
dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji M ienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., 
poz.614 ze zm.) w  przedmiocie gospodarowania mieniem,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. 

a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 207) w  przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP.

16 Starostwo Powiatowe Jawor Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w  zakresie:
- wyodrębnienia i ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania 
planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z 
gospodarowania zasobem,
- zbywania nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany),
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i 
użyczenia,
- oddawania w  trwały zarząd i wygaszania trwałego zarządu nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zagospodarowania lokali mieszkalnych i użytkowych,
- aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,
- udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy z 
dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji M ienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r., 
poz.614 ze zm.) w  przedmiocie gospodarowania mieniem,
- realizacji obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. 

a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 207) w  przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP.

problemowa maj - czerwiec 2014.01.01. do 
dnia kontroli


