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W ydział Z drow ia i P olityk i Społecznej

1.

Dom Pomocy 
Społecznej 

„Miłosierny 
Samarytanin” we 

Wrocławiu

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2017.01.01 
do dnia 
kontroli

Anulowano 
kontrole z 

planu kontroli 
(poz. 58 
planu)

2.

Dom Pomocy 
Społecznej we 
Wrocławiu ul. 
Objazdowa 40

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2017.01.01 
do dnia 
kontroli

Anulowano 
kontrole z 

planu kontroli 
(poz. 60 
planu)

3.

Starostwo
Powiatowe

Legnica

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

kompleksowa maj 2017.01.01 - 
2017.12.31

Zmieniono 
przewidywany 

termin wykonania 
czynności 

kontrolnych ze 
stycznia na maj 
(poz. 162 planu)



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

1.

Starostwo
Powiatowe

Lubin

Aktualizacja opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, 
obciążających nieruchomości Skarbu 

Państwa

Gospodarka zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa, w zakresie:

- zbywanie nieruchomości (w trybie 
przetargowym, bezprzetargowym, 

darowizny i zamiany)

- udostępnianie nieruchomości na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy i

użyczenia,

- oddawanie i wygaszanie trwałego 
zarządu nieruchomości stanowiących

własność Skarbu Państwa,

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych i 
użytkowych,

Gospodarowanie dotacjami celowymi na 
zadania z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa, 
zlecone jednostkom samorządu 

terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 
§ 2110 i dziale 710 rozdział 71014 § 2110

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za

problemowa luty 2014.03.24 - 
2018.01.31

Anulowano 
kontrole z 

planu kontroli 
(poz. 8 
planu)



użytkowanie wieczyste

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa, ’• 

opracowanie planu wykorzystania zasobu 
oraz sporządzenie rocznego sprawozdania 

z gospodarowania zasobem

Realizacja obowiązków wynikających z 
art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy o 

Agencji Mienia Wojskowego

2.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Aktualizacja opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciążających nieruchomości Skarbu 

Państwa

Gospodarka zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa, w zakresie:

- zbywanie nieruchomości (w trybie 
przetargowym, bezprzetargowym, 

darowizny i zamiany)

- udostępnianie nieruchomości na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy i

użyczenia,

- oddawanie i wygaszanie trwałego 
zarządu nieruchomości stanowiących

własność Skarbu Państwa,

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych i

sprawdzająca marzec 2014.10.07 - 
2018.02.28

Anulowano 
kontrole z 

planu kontroli 
(poz. 9 
planu)



użytkowych,

Gospodarowanie dotacjami celowymi na 
zadania z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa, 
zlecone jednostkom samorządu 

terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 
§ 2110 i dziale 710 rozdział 71014 § 2110

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa, 

opracowanie planu wykorzystania zasobu 
oraz sporządzenie rocznego sprawozdania 

z gospodarowania zasobem

3.

Urząd Miejski 
Wałbrzych

Aktualizacja opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciążających nieruchomości Skarbu 

Państwa

Gospodarka zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa, w zakresie:

- zbywanie nieruchomości (w trybie 
przetargowym, bezprzetargowym, 

darowizny i zamiany)

- udostępnianie nieruchomości na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy i 

użyczenia,

sprawdzająca kwiecień 2014.06.12-
2018.03.31

-*

Anulowano 
kontrole z 

planu kontroli 
(poz. 10 
planu)



- oddawanie i wygaszanie trwałego 
zarządu nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, '•

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych i 
użytkowych,

Gospodarowanie dotacjami celowymi na 
zadania z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa, 

zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 
§ 2110 i dziale 710 rozdział 71014 § 2110

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa, 

opracowanie planu wykorzystania zasobu 
oraz sporządzenie rocznego sprawozdania 

z gospodarowania zasobem
W yd zia ł Infrastruktury

Starostwo Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa marzec 2016.01.01 Anulowano
Powiatowe do dnia kontrole z

1. Dzierżoniów kontroli -* planu kontroli
(poz. 13
planu)



2.

Starostwo
Powiatowe
Trzebnica

Przekazywanie rocznego sprawozdania z 
realizowanych zadań określonych ustawą o 

kieruj ących poj azdami

Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami 
szkolenia kierowców

Wydawanie decyzji o cofnięciu 
uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa 
jazdy lub pozwolenia na kierowanie 

tramwajem

Zezwolenie na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym (w tym przedłużanie 
ważności zezwolenia i rozszerzanie jego 

zakresu)

Zarządzanie ruchem na drogach

problemowa luty 2016.01.01 
do dnia 
kontroli

Dodano temat 
kontroli 

„Zarządzanie 
ruchem na 

drogach” (poz. 15 
planu)

W yd zia ł N adzoru  i K ontroli

1.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Nieodpłatna pomoc prawna problemowa marzec 2015.09.01 
do dnia 
kontroli

Anulowano 
kontrole z 

planu kontroli 
(poz. 19 
planu)
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