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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontroli kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł N adzoru  i K ontroli

1 Urząd Gminy Chojnów - wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa styczeń 01.01.2015 do dnia 
kontroli

2 Urząd Gminy Miłkowice - wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa styczeń 01.01.2015 do dnia 
kontroli

3 Urząd Gminy Chojnów Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa styczeń 01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.10.2017 do dnia 
kontroli

4 Urząd Miasta Legnica Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa styczeń 01.01.2018 do dnia 
kontroli

5 Urząd Gminy Łagiewniki - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ wykonawczy JST

problemowa styczeń 01.01.2016 do dnia 
kontroli

6 Urząd Gminy Łagiewniki - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa styczeń 01.01.2016 do dnia 
kontroli 

01.01.2015 do dnia 
kontroli

7 Urząd M iejski Pieszyce - wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa luty 01.01.2015 do dnia 
kontroli

8 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa luty 01.01.2015 do dnia 
kontroli

9 Urząd Gminy Mietków Dowody osobiste 

Ewidencja ludności

problemowa luty 01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.01.2018 do dnia



Rejestracja i kwalifikacja wojskowa
kontroli 

01.10.2017 do dnia 
kontroli

10 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa luty 01.01.2018 do dnia 
kontroli

11 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

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

problemowa luty 01.01.2016 do dnia 
kontroli

12 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

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

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa luty 01.01.2016 do dnia 
kontroli 

01.01.2015 do dnia 
kontroli

13 Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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

problemowa luty 01.01.2016 do dnia 
kontroli

14 Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa luty

15 Kuratorium Oświaty we 
W rocławiu

Ochrona danych osobowych problemowa marzec 25.05.2018 do dnia 
kontroli

16 W ojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny we 

W rocławiu

Ochrona danych osobowych problemowa marzec 25.05.2018 do dnia 
kontroli

17 Urząd Gminy Nowa 
Ruda

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa marzec 01.01.2015 do dnia 
kontroli

18 Urząd M iejski Oborniki 
Śląskie

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa marzec 01.01.2015 do dnia 
kontroli

19 Urząd Gminy Ruja Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa marzec 01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.10.2017 do dnia 
kontroli

20 Urząd Miejski Żmigród Rejestracja stanu cywilnego problemowa marzec 01.01.2018 do dnia 
kontroli



Zmiana imion i nazwisk
21 Urząd Miejski Strzegom - wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa kwiecień 01.01.2015 do dnia 
kontroli

22 Urząd Gminy Żórawina - wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 
zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków

problemowa kwiecień 01.01.2015 do dnia 
kontroli

23 Urząd Gminy 
Dobroszyce

Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa kwiecień 01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.10.2017 do dnia 
kontroli

24 Urząd M iejski Świdnica Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa kwiecień 01.01.2018 do dnia 
kontroli

25 Urząd Miejski Brzeg 
Dolny

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

problemowa kwiecień 01.01.2016 do dnia 
kontroli

26 Urząd Miejski Brzeg 
Dolny

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

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa kwiecień 01.01.2016 do dnia 
kontroli 

01.01.2015 do dnia 
kontroli

27 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
28 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
29 Urząd Miejski Milicz Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa maj 01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.10.2017 do dnia 
kontroli

30 Urząd M iejski Złotoryja Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa maj 01.01.2018 do dnia 
kontroli

31 W ojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

we W rocławiu

Ochrona danych osobowych problemowa maj 25.05.2018 do dnia 
kontroli

32 W ojewódzki Inspektorat Ochrona danych osobowych problemowa maj 25.05.2018 do dnia



W eterynarii we 
W rocławiu

kontroli

33 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
34 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
35 Urząd Miejski 

Świebodzice
Rejestracja stanu cywilnego 

Zmiana imion i nazwisk

problemowa czerwiec 01.01.2018 do dnia 
kontroli

36 Urząd Gminy Niechlów Dowody osobiste 

Ewidencja ludności 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

problemowa czerwiec 01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.01.2018 do dnia 
kontroli

01.10.2017 do dnia 
kontroli

37 W ojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we 

W rocławiu

Ochrona danych osobowych problemowa czerwiec 25.05.2018 do dnia 
kontroli

38 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
39 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego 
TP/3181/05 Joanna 

Ponikwia-W ierzbicka

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

01.01.2017 do dnia 
kontroli

40 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/344/06 

Barbara Zając

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

41 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Anna 
Załęcka TP/344/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

42 Tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa styczeń - 01.01.2018 do dnia



niemieckiego Izabela 
Zamirska-Rajek 

TP/5136/05
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

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

oraz organów administracji publicznej.

marzec kontroli

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Józef 

Zaprucki TP/5242/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

44 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Urszula 
Zarzycka TP/332/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

45 Tłumacz przysięgły j.
niemieckiego Lidia 

Agata Zasępa TP/86/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Sabina 

Zawada-Guzara 
TP/579/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

47 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Paweł 

Zawodniak TP/336/06

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

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

problemowa styczeń - 
marzec

01.01.2018 do dnia 
kontroli



oraz organów administracji publicznej.
48 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego Aleksandra 
Zbaraszewska TP/377/07

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Beata 
Zdrzalik-Grobelna 

TP/1720/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

50 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Adam 
Zdunek TP/337/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

51 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Ireneusz 

Zendran TP/339/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

52 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Jolanta 
Zendran TP/338/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

53 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Teresa 
Zezulak TP/343/06

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

problemowa kwiecień - 
czerwiec

01.01.2018 do dnia 
kontroli



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

oraz organów administracji publicznej.
54 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego Katarzyna 
Zielasko TP/1719/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

55 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/niderlandz 

kiego Jerzy Antoni 
Zieliński TP/1728/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

56 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Julian 

Zieliński TP/5148/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

57 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Małgorzata 

Ziemacka TP/5137/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

58 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Elżbieta 
Ziemniak TP/5243/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

59 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Magdalena

Tłumacze przysięgli: problemowa kwiecień - 
czerwiec

01.01.2018 do dnia 
kontroli



Anna Zientara 
TP/5249/05

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;

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

oraz organów administracji publicznej.
60 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego Sylwia 
Ziewiec TP/2446/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

61 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Elżbieta 

Zięcina TP/342/06

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

62 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Ryszard 

Jan Ziobro TP/1717/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

63 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Elżbieta 

Ziółkowska TP/1725/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli

64 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego Iwona 
W  andzel-Żeglewska 

TP/5138/05

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

01.01.2018 do dnia 
kontroli



65 Starostwo Powiatowe 
W ołów

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna.

problemowa maj 01.01.2019 do dnia 
kontroli

Aneks nr 4

66 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna.

problemowa maj 01.01.2019 do dnia 
kontroli

Aneks nr 4

67 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna.

problemowa maj 01.01.2019 do dnia 
kontroli

Aneks nr 4

68 Starostwo Powiatowe 
Oława

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna.

problemowa czerwiec 01.01.2019 do dnia 
kontroli

Aneks nr 4

69 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna.

problemowa czerwiec 01.01.2019 do dnia 
kontroli

Aneks nr 4

70 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna.

problemowa czerwiec 01.01.2019 do dnia 
kontroli

Aneks nr 4

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontroli kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł F in ansów  i B udżetu

1 Urząd Gminy Paszowice Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa styczeń 01.01.2018 - 
31.12.2018

2 Urząd Gminy 
Marcinowice

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem 
i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych 
w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w  tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w  przyszłości.

problemowa styczeń 01.01.2018 - 
31.12.2018

BZ

3 Urząd Gminy Świdnica Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa luty 01.01.2018 - 
31.12.2018

4 Urząd Gminy Gaworzyce Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem 
i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych 
w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w  tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w  przyszłości.

problemowa luty 01.01.2018 - 
31.12.2018

BZ

5 Urząd Miejski Środa 
Śląska

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

problemowa marzec 01.01.2018 - 
31.12.2018



porozumienia z organami administracji rządowej.
6 Urząd Miasta i Gminy 

Bystrzyca Kłodzka
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 01.01.2018 - 
31.12.2018

7 Urząd M iejski Złotoryja Prawidłowość danych wykazywanych w  sprawozdaniach Rb-ZN i 
Rb-27ZZ w  zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez js t zadań zleconych.

problemowa marzec 01.01.2018 - 
31.12.2018

8 Urząd Gminy Janowice 
W ielkie

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem 
i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych 
w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w  tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w  przyszłości.

problemowa marzec 01.01.2018 - 
31.12.2018

BZ

9 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z 
budżetu państwa na zadania realizowane w  dziale 710 Działalność 

usługowa, rozdziale 71015 -  Nadzór budowlany.

problemowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

10 Urząd Gminy i Miasta 
W ęgliniec

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

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

problemowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

11 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem 
i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych 
w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w  tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w  przyszłości.

problemowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

BZ

12 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu 
państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności.

problemowa maj 01.01.2018 - 
31.12.2018

13 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu 
państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności.

problemowa maj 01.01.2018 - 
31.12.2018

14 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem 
i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych 
w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w  tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w  przyszłości.

problemowa maj 01.01.2018 - 
31.12.2018

BZ

15 Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w  Oławie

W ybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki problemowa czerwiec 01.01.2018 - 
31.12.2018



16 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

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 czerwiec 01.01.2018 - 
31.12.2018

17 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem 
i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych 
w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w  tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w  przyszłości.

problemowa czerwiec 01.01.2018 - 
31.12.2018

BZ

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Pozostałe 
kom org

Uwagi

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

1 Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. J. Mikulicza -  
Radeckiego we W rocławiu

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające 
się o przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji „Standardu 

Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez 
W ojewodę Dolnośląskiego

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 1 
Aneks nr 3

2 FORTMEDICA 
MEDYCZNE CENTRUM 

RODZINNE Dorota 
Fortunko

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

problemowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 1 
Aneks nr 2

3 Aurident Centrum 
Stomatologiczne Joanna 

Sward-Kot

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,

problemowa styczeń 01.10.2018 do 
dnia kontroli

01.01.2018 do 
dnia kontroli



• opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,

• karty stażu podyplomowego lekarza dentysty;

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

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

4 Tomasz Michalik Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej 
i aktami wykonawczymi wydanymi na . jej podstawie

problemowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

5 VISTAMED SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ

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

problemowa luty 01.06.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 2

6 "GEODENT" 
Specjalistyczne Centrum 

Stomatologii Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością

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 luty 01.10.2018 do 
dnia kontroli

7 Uniwersytecki Szpital 
K liniczny im. J. Mikulicza -  
Radeckiego we W rocławiu

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające 
się o przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji „Standardu 

Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3



W ojewodę Dolnośląskiego
8 Dolnośląski Szpital 

Specjalistyczny im. T. 
M arciniaka - Centrum 

M edycyny Ratunkowej

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.

problemowa maj 0 1. 10.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3

9 DOBICKA-LASKOW SKA 
& OTTO & ZADORSKI 
LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA

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

problemowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3

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

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 4

11 W ojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej

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

położniczym i neonatologicznym

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza:

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

- zawarcie umowy z UMWD, •

- zawarcie umowy z koordynatorem,-

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

01.10.2018 do 
dnia kontroli 

0 1. 01.2018 do 
dnia kontroli



- 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.

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

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
13 Przedsiębiorstwo usług 

medycznych DUO-MED 
Iwona Smęda

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

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

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

14 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Jolanta 

Ceglarska

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

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

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

15 Gminna Przychodnia 
Zdrowia w  Legnickim Polu

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

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

16 Szpital Specjalistyczny im. 
A.Falkiewicza we 

W rocławiu

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające 
się o przyznanie Rekomendacji w  zakresie realizacji „Standardu 

Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez 
W ojewodę Dolnośląskiego

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

17 Regionalne Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w 

Lubinie

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

położniczym i neonatologicznym

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

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli



18 W ojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w  Legnicy

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.

problemowa czerwi e c 0 1. 10.2018 do 
dnia kontroli

20 Piast 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

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

rehabilitacyjnych

okresowa styczeń 01.10.2018 do 
dnia kontroli

21 Pacon Drukarnia i Producent 
Opakowań Mazij s. jaw na

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

okresowa styczeń 01.10.2018 do 
dnia kontroli



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
22 PIAST TOURIST Damian 

Seweryn
Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie 

oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru 
kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj 
turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych 

turnusów

problemowa luty 01.07.2018 do 
dnia kontroli

23 Starostwo Powiatowe Lubin Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa maj 01.01.2018 - 
31.12.2018

24 Starostwo Powiatowe 
Głogów

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa czerwiec 01.01.2018 - 
31.12.2018

25 Zakład Usług Nadzieja stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych

Nieprowadzenie przez ZAZ działalności polegającej na 
wytwarzaniu wyrobów paliwowych, tytoniowych, alkoholowych, 

metali szlachetnych oraz handlu tymi wyrobami

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 01.11.2018 do 
dnia kontroli

26 Jarexs Plus 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 marzec 01.12.2018 do 
dnia kontroli



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

rehabilitacyjnych
27 PPHU "Kornak" 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 01.12.2018 do 
dnia kontroli

28 Przedsiębiorstwo "SIMET" 
S.A.

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 01.01.2019 do 
dnia kontroli

29 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. 
Grupa PGU

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 01.01.2019 do 
dnia kontroli

30 "WIREX" Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia okresowa maj 01.02.2019 do



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

dnia kontroli

31 ORION NEXT 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

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

rehabilitacyjnych

okresowa maj 01.02.2019 do 
dnia kontroli

32 Specjalistyczne Centrum 
Pielęgnacyjno -  Opiekuńcze 

„EW A-M ED.” Sp. z o.o. 
Oborniki Śląskie

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie 
oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru 

kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj 
turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych 

turnusów.

problemowa czerwiec Aneks nr 4 
Aneks nr 5

33 Powiatowy Urząd Pracy 
Trzebnica

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 

procedury dot. rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcom

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

problemowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

34 Powiatowy Urząd Pracy 
W ołów

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 

procedury dot. rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcom

problemowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli



Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.
35 Powiatowy Urząd Pracy 

Strzelin
Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków 

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 
procedury dot. rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcom

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

problemowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

36 Powiatowy Urząd Pracy 
Góra

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 

procedury dot. rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcom

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

problemowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

37 Powiatowy Urząd Pracy 
Oława

Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz 

procedury dot. rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcom

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w  zakresie 
podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i 

przeznaczanie na ten cel środków finansowych.

problemowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

38 Powiatowy Urząd Pracy 
Kamienna Góra

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa

problemowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

39 Powiatowy Urząd Pracy 
Lwówek Śląski

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

problemowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli



W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa
40 Powiatowy Urząd Pracy 

Lubań
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

41 Powiatowy Urząd Pracy 
Zgorzelec

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

42 Powiatowy Urząd Pracy 
Bolesławiec

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

43 Powiatowy Urząd Pracy 
Jelenia Góra

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli



W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa
44 Powiatowy Urząd Pracy 

Głogów
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

W ydawanie decyzji administracyjnych w  trybie art 154 i 155 Kpa

Wydawanie decyzji administracyjnych w  trybie wznowienia 
postępowania

W ydawanie decyzji w  trybie art.132 kpa

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

45 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Dziadowej 

Kłodzie

Realizacja zadań określonych w  ustawie o pomocy społecznej w 
zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

problemowa styczeń 01.01.2017 -
31.12.2017

46 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kamiennej 

Górze

Realizacja zadań określonych w  ustawie o pomocy społecznej w 
zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

problemowa styczeń 01.01.2017 -
31.12.2017

47 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Miękini

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

48 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Radkowie zs. w  Ścinawce 

Średniej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

49 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Ząbkowicach Śląskich

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 
i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa styczeń 01.01.2017 do 
dnia kontroli

01.10.2018 do 
dnia kontroli

50 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Lubaniu

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 styczeń 01.10.2018 do 
dnia kontroli

01.11.2018 do 
dnia kontroli 

15.05.2014 do 
dnia kontroli

51 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Domaniowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli



52 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Borowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

53 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Łagiewnikach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

54 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Ciepłowodach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

55 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Bolesławcu

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 01.10.2018 do 
dnia kontroli

01.11.2018 do 
dnia kontroli 
15.05.2014 do 
dnia kontroli

56 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kątach 

Wrocławskich

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 
i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa luty 01.01.2017 do 
dnia kontroli

01.10.2018 do 
dnia kontroli

57 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Mysłakowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

58 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jeleniej Górze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
(powiat)

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

59 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Prusicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

60 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jemielnie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

61 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Zagrodnie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach

problemowa marzec 01.10.2018 do 
dnia kontroli

01.11.2018 do 
dnia kontroli



rodzinnych

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

15.05.2014 do 
dnia kontroli

62 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jaworze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 
i rodzin "Za życiem"

problemowa marzec 01.01.2017 do 
dnia kontroli

63 Urząd M iejski Jawor Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa marzec 01.10.2018 do 
dnia kontroli

64 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Strzelinie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.10.2018 do 
dnia kontroli

65 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Strzelinie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
(powiat)

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

66 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  W alimiu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

67 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Głuszycy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

68 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Gromadce

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 kwiecień 01.10.2018 do 
dnia kontroli

01.11.2018 do 
dnia kontroli 

15.05.2014 do 
dnia kontroli

69 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Świdnicy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 
i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa kwiecień 01.01.2017 do 
dnia kontroli

01.10.2018 do 
dnia kontroli

70 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kamiennej 

Górze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

71 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Kamiennej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli



Górze Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami
72 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Nowej Rudzie
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

73 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Nowej Rudzie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

74 M iejsko-G m inny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Jelczu 

- Laskowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 
i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa maj 01.01.2017 do 
dnia kontroli

01.10.2018 do 
dnia kontroli

75 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  W ałbrzychu

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 maj 01.10.2018 do 
dnia kontroli

01.11.2018 do 
dnia kontroli 
15.05.2014 do 
dnia kontroli

76 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Szczawnie-Zdroju

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

77 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Czarnym Borze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

78 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Olszynie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

79 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Zgorzelcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.10.2018 do 
dnia kontroli

80 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Złotoryi

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 
i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci

problemowa czerwiec 01.01.2017 do 
dnia kontroli

01.10.2018 do 
dnia kontroli

81 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Głogowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

problemowa czerwiec 01.10.2018 do 
dnia kontroli



Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

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

01.11.2018 do 
dnia kontroli 

15.05.2014 do 
dnia kontroli

82 Urząd Miasta Legnica Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

83 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Miłkowicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

84 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
1 we W rocławiu

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy 
opiekuńczo - wychowawczej

Przestrzeganie Praw Dziecka

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

85 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie we 

W rocławiu

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

86 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
13 we W rocławiu

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy 
opiekuńczo - wychowawczej

Przestrzeganie Praw Dziecka

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

87 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
14 we W rocławiu

Działalność placówki w  zakresie dokumentowania pracy 
opiekuńczo - wychowawczej

Przestrzeganie Praw Dziecka

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

88 W rocławskie Centrum 
Opieki i W ychowania - 

Placówka Nr 3 we 
W rocławiu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

89 W rocławskie Centrum 
Opieki i W ychowania 

Placówka nr 13 we 
W rocławiu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

90 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Ochrony

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

problemowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli



Zdrowia w  Dzierżoniowie
Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

91 Powiatowe Centrum Opieki 
i W ychowania - Dom 

Dziecka Nr 4 w  Piławie 
Górnej

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

92 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Świdnicy

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

93 Urząd Miejski Jaworzyna 
Śląska

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

94 Rodzinny Dom Fundacji 
Happy Kids w  W ałbrzychu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

95 Rodzinny Dom Fundacji 
Happy Kids w  W ałbrzychu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

96 Profilaktyczna Świetlica 
Środowiskowa "Kuźnia" w 

Kamieńcu W rocławskim

Działalność placówki wsparcia dziennego 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

97 Profilaktyczna Świetlica 
Środowiskowa "Kuźnia" w 

Czernicy

Działalność placówki wsparcia dziennego 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.02.2018 do 
dnia kontroli

98 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Lubinie

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa marzec 01.03.2018 do 
dnia kontroli

99 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
100 Placówka Opiekuńczo - 

W ychowawcza typu 
rodzinnego w  Targowicy, 

Targowica 32

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa marzec 01.03.2018 do 
dnia kontroli

101 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Ciepłowodach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.03.2018 do 
dnia kontroli

102 Dom dla Dzieci Nr 1 
Fundacji Pomocy Dzieciom

Przestrzeganie Praw Dziecka kompleksowa marzec 01.03.2018 do 
dnia kontroli



i Młodzieży "Salvator" w 
Wałbrzychu

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami
103 Dom dla Dzieci Nr 2 

Fundacji Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży "Salvator" w 

W ałbrzychu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.03.2018 do 
dnia kontroli

104 Urząd Miasta Chojnów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa styczeń 01.03.2018 do 
dnia kontroli

105 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Chojnowie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.03.2018 do 
dnia kontroli

106 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

W ołowie

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa kwiecień 01.04.2018 do 
dnia kontroli

107 Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza "Wiosna" Nr 

1 w  Krzydlinie Małej

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.04.2018 do 
dnia kontroli

108 Dolnośląski Ośrodek 
Polityki Społecznej - 

Ośrodek Adopcyjny we 
W rocławiu

Dobór rodziców adopcyjnych

Kwalifikowanie dziecka do przysposobienia krajowego i 
międzynarodowego

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

109 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2
110 Urząd Gminy Krotoszyce Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w  rodzinie
kompleksowa marzec 01.04.2018 do 

dnia kontroli
111 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Męcince
Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.04.2018 do 
dnia kontroli

112 Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza typu 

rodzinnego w  Nowych 
Rochowicach

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania

kompleksowa kwiecień 01.04.2018 do 
dnia kontroli

113 Miejsko-Gminny Ośrodek Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie kompleksowa kwiecień 01.04.2018 do



Pomocy Społecznej w 
Bolkowie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

dnia kontroli

114 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Polkowicach

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

115 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Radwanicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

116 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Starej 

Kamienicy

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

117 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Piechowicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

118 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

119 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Polanicy Zdroju

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

120 Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza "Dom 
Trójka" w  Wałbrzychu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

121 Placówka Opiekuńczo - 
W ychowawcza "Dom 

Czwórka" w  W ałbrzychu

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.05.2018 do 
dnia kontroli

122 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Głogowie

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

123 Powiatowe Centrum Pieczy 
Zastępczej w  Głogowie

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w 
rodzinnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad dzieckiem w 
rodzinnej pieczy zastępczej

problemowa czerwiec 01.01.2018 - 
31.12.2018



124 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Kamiennej Górze

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

125 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Marciszowie

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

126 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Kłodzku

Realizacja dodatku w  wysokości 500 zł dla dzieci w  pieczy 
zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

problemowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

127 Zespół Placówek 
Opiekuńczo- 

W ychowawczych typu 
socjalizacyjnego Placówka 

Opiekuńczo-W ychowawcza 
Nr 1 "Sasanka" w  Kłodzku

Przestrzeganie Praw Dziecka 

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

128 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie

kompleksowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

129 Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Dusznikach Zdroju

Organizacja systemu pracy z rodziną w  gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.06.2018 do 
dnia kontroli

130 Dom Pomocy Społecznej we 
W rocławiu ul. Rędzińska 

66/68

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

131 Dom Pomocy Społecznej we 
W rocławiu ul. Grunwaldzka 

104

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

132 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Dzierżoniowie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

133 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Bielawie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

134 Dom Opieki MEDI - System 
na Dyrekcyjnej

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa styczeń 01.01.2018 do 
dnia kontroli

skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2
136 Powiatowy Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 
W ałbrzychu, ul. Ogrodowa

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli



137 Dom Opieki „Szarotka” 
Lubin

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

138 Dom Seniora "Przystań" Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

139 Dom Pomocy Społecznej 
"Nad Zalewem" w 

Borzygniewie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

140 Dom Pogodnej Starości 
OAZA w Kraśniku Górnym

Działalność placówki opieki całodobowej sprawdzająca maj 01.11.2017 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3 
Aneks nr 4

141 Dom Seniora Leśne Zacisze Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

142 Dom "Ania" w  Tomisławiu Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

143 Dom Seniora "Anna" w 
Karpaczu

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

144 ELMED w Skoroszowie Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

445 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3
146 Prywatny Dom Opieki w 

Bukowince
Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec 01.01.2018 do 

dnia kontroli
147 Dom Seniora "Piastów 

Gród" w  Dusznikach Zdroju
Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 

dnia kontroli
148 Dom Seniora "Magdalenka" Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 

dnia kontroli
149 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
150 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w  Opolnie 
Zdrój

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

151 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Zgorzelcu

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

152 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
153 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
154 Dom Pomocy Społecznej w 

Opolnicy
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli
155 Dom Emeryta i Rencisty 

"ARKADIA" w  Opolnicy
Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli
156 Dom Pomocy Społecznej w 

Szarocinie
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli



157 Dom Seniora w  Krzeszowie Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

158 Powiatowy Ośrodek 
W sparcia Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 
Kamiennej Górze

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

159 Ośrodek Opiekuńczo - 
Rehabilitacyjny dla Osób 

Starszych i z Chorobą 
Alzheimera w  Jodłowie

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

160 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Bystrzycy 

Kłodzkiej

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

161 Dom Pomocy Społecznej w 
Ząbkowicach Śląskich

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

162 Dom Pomocy Społecznej w 
Podzamku

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

163 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Głogowie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

164 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
165 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
166 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
167 Starostwo Powiatowe 

Strzelin
Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa 

w  ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”

problemowa kwiecień 01.01.2017 -
31.12.2018

168 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6
169 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2
170 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2
171 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Olszynie
Realizacja zadań określonych w  ustawie o pomocy społecznej w 

zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
problemowa styczeń 01.01.2017 -

31.12.2017
172 Urząd Gminy Gaworzyce Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w  rodzinie
kompleksowa kwiecień 01.04.2018 do 

dnia kontroli
173 Urząd Gminy i Miasta 

W ęgliniec
Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w  rodzinie
kompleksowa marzec 01.03.2018 do 

dnia kontroli



Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontroli kontroli kontrolą kom org

W yd zia ł In frastruktury

1 Urząd Marszałkowski 
W ojewództwa 
Dolnośląskiego

Prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonej na 
egzaminowanie przewodników górskich i kandydatów na 

przewodników górskich.

problemowa maj 01.01.2018 - 
31.12.2018

2 Starostwo Powiatowe 
Głogów

Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa marzec 01.06.2017 do 
dnia kontroli

3 Starostwo Powiatowe 
Lubań

Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa maj 01.06.2017 do 
dnia kontroli

4 Starostwo Powiatowe 
W ałbrzych

Przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań 
określonych ustawą o kierujących pojazdami

Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

W ydawanie 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)

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

5 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań 
określonych ustawą o kierujących pojazdami

Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

W ydawanie 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

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli



przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu)
6 Przedsiębiorstwo

Transportowo-Sprzętowe
"B eT rA N S " Sp. z o.o.

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 
Ośrodka Szkolenia

problemowa luty 01.06.2017 do 
dnia kontroli

7 Manewr s.c. Jolanta 
Gliszczyńska, Marek 

Gliszczyński

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 
Ośrodka Szkolenia

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 3

8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4
9 Urząd Gminy Miłkowice Prawidłowość realizacji projektu w  ramach Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
problemowa czerwiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli
Aneks nr 6

10 Starostwo Powiatowe 
W ałbrzych

Prawidłowość realizacji projektu w  ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

problemowa maj 01.01.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 5

11 Urząd Miasta Kłodzko Prawidłowość realizacji projektu w  ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 
dnia kontroli

12 Urząd Miejski Jawor Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa kwiecień 01.01.2018 do 
dnia kontroli

13 Nauka i Doskonalenie 
Techniki Jazdy 

„M IKOSPEED” Tomasz 
Mikos

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 
Ośrodka Szkolenia

problemowa czerwiec 19.09.2018 do 
dnia kontroli

Aneks nr 4

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontroli kontroli kontrolą kom org

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

1 Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 

Pożarnej w  Świdnicy

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa styczeń 01.01.2008 do 
dnia kontroli

2 Urząd Gminy 
Dobroszyce

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

problemowa styczeń 02.01.2017 do 
dnia kontroli



Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

3 Stadion W rocław Sp. z 
o.o.

Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa styczeń Okres objęty 
kontrolą: w 

dniu kontroli.

4 Life Guard Szetelnicki 
Piotr W rocław

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

programem kursu.

problemowa styczeń 02.01.2017 do 
dnia kontroli

5 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa luty 01.01.2008 do 
dnia kontroli

6 Urząd Miejski Żarów Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa luty 01.01.2008 do 
dnia kontroli

7 Urząd Miasta Legnica Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty Okres objęty 
kontrolą: w 

dniu kontroli.

8 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty

9 SPEC - MAJ Lesław 
Majewski Oława

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 16.10.2014 do 
dnia kontroli

10 EMC Instytut Medyczny 
- Szpital św. Antoniego 

w  Ząbkowicach Śląskich

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 luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

11 Fundacja Ratownictwa 
Posejdon we W rocławiu

Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów doskonalących 
dla dyspozytorów medycznych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

problemowa luty 01.01.2018 do 
dnia kontroli

12 Szpital Oława Zespół 
Opieki Zdrowotnej w 

Oławie

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

problemowa marzec 02.01.2017 do 
dnia kontroli Aneks nr 2

13 Urząd Gminy Żukowice Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

problemowa luty 02.01.2017 do 
dnia kontroli



Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

14 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa luty 02.01.2017 do 
dnia kontroli

15 Urząd Gminy Niechlów Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa marzec 02.01.2017 do 
dnia kontroli

16 Urząd Gminy 
Mściwojów

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa marzec 02.01.2017 do 
dnia kontroli

17 Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w  Jeleniej 

Górze

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa marzec 01.01.2008 do 
dnia kontroli

BZ-BOL,
BZ-KSRG

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



kontrolą: w 
dniu kontroli.

19 4 W ojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej we 

W rocławiu

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 marzec 02.01.2017 do 
dnia kontroli

20 SP ZOZ Powiatowe 
Pogotowie Ratunkowe w 

Świdnicy

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

wytycznymi ujętymi w  wojewódzkim planie działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne.

problemowa marzec 02.01.2017 do 
dnia kontroli

21 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa kwiecień 02.01.2017 do 
dnia kontroli

22 Urząd Gminy Jemielno Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa kwiecień 02.01.2017 do 
dnia kontroli

23 NZOZ Powiatowy 
Szpital w  Dzierżoniowie

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

problemowa kwiecień 02.01.2017 do 
dnia kontroli

24 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa kwiecień 01.01.2008 do 
dnia kontroli



25 Urząd Miasta Jelenia 
Góra

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa kwiecień 01.01.2008 do 
dnia kontroli

26 Urząd Miejski W rocław Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa kwiecień Okres objęty 
kontrolą: w 

dniu kontroli.

27 Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno - 

Budowalnych Leszek 
Pikuła W rocław

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 kwiecień 14.11.2014 do 
dnia kontroli

28 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa kwiecień 01.01.2016 do 
dnia kontroli

29 Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. T. 
Marciniaka - Centrum 

M edycyny Ratunkowej

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 kwiecień 02.01.2017 do 
dnia kontroli

30 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza
(HNS).

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa maj 02.01.2017 do 
dnia kontroli

31 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa maj 02.01.2017 do 
dnia kontroli

32 Urząd M iejski Kowary Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa maj 01.01.2008 do 
dnia kontroli



33 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa maj 01.01.2016 do 
dnia kontroli

34 Dolnośląski Oddział 
W ojewódzki 

Narodowego Funduszu 
Zdrowia

Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji 
celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa 

medycznego w  latach 2017 i 2018.

problemowa maj 02.01.2017 do 
dnia kontroli

FB

35 Regionalne Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w 

Lubinie

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

problemowa maj 02.01.2017 do 
dnia kontroli

36 E-BLAST Piotr 
Micewicz W rocław

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 09.12.2014 do 
dnia kontroli

37 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

Organizacja zadań obronnych.

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP.

problemowa czerwiec 02.01.2017 do 
dnia kontroli

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi
kontroli kontroli kontrolą kom org

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

1 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa marzec 01.01.2018 - 
28.02.2019

2 Urząd Gminy Udanin Prowadzenie postępowania w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej i jego wypłata.

problemowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

3 Gminna Spółka W odna 
w Prusicach

W ykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu W ojewody 
udzielonej w  2018 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

problemowa kwiecień 01.01.2018 - 
31.12.2018

4 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa maj 01.01.2018 - 
30.04.2019

5 Urząd Gminy Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację problemowa czerwiec 01.01.2018 -



Siekierczyn własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na 
pomniki przyrody.

31.12.2018

6 Urząd Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski

Prowadzenie postępowania w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej i jego wypłata.

problemowa czerwiec 01.01.2018 - 
31.12.2018

7 Starostwo Powiatowe 
Milicz

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

Realizacja 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. ( 
Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w  przedmiocie zakwaterowania 

Sił Zbrojnych RP

Realizacja obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 
ustawy o Agencji M ienia Wojskowego

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

problemowa marzec 25.02.2014 - 
28.02.2019



W yodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz 

sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem
8 Urząd Miasta Jelenia 

Góra
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli 
problemowej przeprowadzonej w  dniach 15 września - 31 

października 2014 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz realizacji obowiązków wynikających z 

ustawy o ujawnieniu w  księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego

sprawdzająca maj 31.10.2014 - 
30.04.2019


