
ZARZĄDZENIE N R . i L  

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia A .4.. stycznia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 17, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464 z późn. zm.), art. 6 ust. 
4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 224), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) oraz § 33 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w trybie uproszczonym kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej we Wrocławiu w zakresie poprawności realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
oświadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci oraz uchwale Nr 80 z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wobec legalnie przebywających 
i pracujących na terenie Polski cudzoziemców.

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli wyznaczam zespół kontrolerów składający się 
z pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, natomiast wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi 
tego Wydziału.

§ 3. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia kontroli

§ 4. Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego
2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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