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Wydział Nadzoru i Kontroli 
 

Lp. Jednostka 

kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Jeżów 

Sudecki 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa styczeń 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

2 Urząd Gminy Długołęka -  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 Miasta Jelenia 

Góra 

-  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 

 

 

 

4 Starostwo Powiatowe 

Złotoryja 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa styczeń 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

5 Starostwo Powiatowe 

Złotoryja 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

problemowa styczeń 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

6 Urząd Miejski 

Mieroszów 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa luty 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

7 Urząd Gminy Osiecznica -  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 Miejski Polanica-

Zdrój 

-  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 Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa we 

Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków 

 

Realizacja postanowień ustawy o petycjach 

 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

problemowa luty 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2016 do 

dnia kontroli 

01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

10 Urząd Miejski Oborniki 

Śląskie 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

 

Prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 

problemowa luty 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

11 Urząd Miejski Oborniki 

Śląskie 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa luty 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

12 Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa marzec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

13 Urząd Miasta i Gminy 

Pieńsk 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa marzec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

14 Urząd Gminy 

Stoszowice 

-  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 

 

 

 

15 Urząd Miejski Duszniki 

- Zdrój 

-  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 

 

 

 

16 Urząd Gminy Lubin Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa marzec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

17 Urząd Gminy Lubin Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa marzec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 



18 Urząd Gminy 

Mysłakowice 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa kwiecień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

19 Urząd Gminy 

Siekierczyn 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa kwiecień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

20 Urząd Miasta 

Bolesławiec 

-  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 

 

 

 

21 Urząd Gminy Czernica -  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 Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

we Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków 

 

Realizacja postanowień ustawy o petycjach 

 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2016 do 

dnia kontroli 

01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

23 Urząd Gminy Walim Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

24 Urząd Gminy Walim Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa kwiecień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

25 Urząd Gminy Udanin Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa maj 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

26 Urząd Miejski Wrocław -  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 maj 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 



27 Urząd Gminy Miękinia -  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 maj 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

28 Urząd Gminy Stara 

Kamienica 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa maj 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

29 Urząd Gminy Żórawina Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

30 Urząd Gminy Żórawina Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

31 Urząd Gminy Wisznia 

Mała 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

32 Urząd Gminy Wisznia 

Mała 

Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa maj 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

33 Urząd Miejski Żmigród -  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 czerwiec 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

34 Urząd Gminy Wisznia 

Mała 

-  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 czerwiec 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

35 Urząd Gminy Warta 

Bolesławiecka 

Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

36 Urząd Miejski Zawidów Dowody osobiste 

 

Ewidencja ludności 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 



37 Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej we 

Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków 

 

Realizacja postanowień ustawy o petycjach 

 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2016 do 

dnia kontroli 

01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

38 Urząd Gminy Kłodzko Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

 

Prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli 

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

39 Urząd Gminy Kłodzko Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa czerwiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

40 Tłumacz przysięgły j. 

norweskiego Anna 

Czebatul-Sottek 

TP/1592/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

41 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego/portugals

kiego Konrad Przezdzięk 

TP/143/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

42 Tłumacz przysięgły j. 

szwedzkiego Paweł 

Pollak TP/1827/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

43 Tłumacz przysięgły j. 

włoskiego Magdalena 

Pulwer TP/1575/06 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

problemowa styczeń - 

marzec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 



2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji 

oraz organów administracji publicznej. 

44 Tłumacz przysięgły j. 

włoskiego Ewa 

Żuchowska TP/125/11 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

45 Tłumacz przysięgły j. 

włoskiego dr Teresa 

Tołłoczko TP/1778/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

46 Tłumacz przysięgły j. 

włoskiego dr Jarosław 

Piotrów TP/4994/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

47 Tłumacz przysięgły j. 

francuskiego/włoskiego 

Ziemowit Pazda 

TP/1825/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

48 Tłumacz przysięgły j. 

francuskiego/włoskiego 

dr Justyna Łukaszewicz 

TP/1935/06 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

49 Tłumacz przysięgły j. 

francuskiego/włoskiego 

Tłumacze przysięgli: 

 

problemowa kwiecień - 

czerwiec 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 



 

 

 

Wydział Finansów i Budżetu 
 

Zbigniew Santorowski 

TP/1831/05 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji 

oraz organów administracji publicznej. 

50 Tłumacz przysięgły j. 

włoskiego Anna 

Łopatto-Nowacka 

TP/1785/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

51 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego Monika 

Głowicka TP/3703/05 

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 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

  

Lp. Jednostka 

kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Głogów 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 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

 

2 Urząd Miejski Siechnice Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa styczeń 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

3 Starostwo Powiatowe 

Świdnica 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z 

budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, 

problemowa luty 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

 



zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie 

skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

4 Urząd Miejski Bielawa Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z 

budżetu państwa na realizację zadania polegającego na 

utworzeniu  i wyposażeniu Dziennego Domu "Senior+", 

wynikającego z Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-

2020.  

problemowa luty 01.01.2019 - 

31.12.2019 

  

 

5 Urząd Miejski Wrocław Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu 

państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań 

realizowanych przez powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności. 

problemowa luty 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

6 Urząd Miasta i Gminy 

Prochowice 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu 

administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie 

ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa luty 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

7 Urząd Gminy Kotla 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 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

 

8 Urząd Gminy Zgorzelec Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z 

budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w 

2019. moduł 1b. 

problemowa marzec 01.01.2019 - 

31.12.2019 

  

 

9 Urząd Gminy Zgorzelec Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu 

administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie 

ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa marzec 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

10 Starostwo Powiatowe 

Głogów 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa marzec 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

11 Urząd Miejski Stronie 

Śląskie 

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 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

 



12 Urząd Gminy 

Mysłakowice 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu 

administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie 

ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa kwiecień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

13 Urząd Miejski 

Przemków 

Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach  Rb-

ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jst zadań zleconych. 

problemowa kwiecień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

14 Urząd Miasta i Gminy 

Mirsk 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa kwiecień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

15 Urząd Gminy Stare 

Bogaczowice 

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 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

 

16 Urząd Miejski Bolków Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu 

administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie 

ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa maj 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

17 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

problemowa maj 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

18 Urząd Gminy Ruja Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach  Rb-

ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jst zadań zleconych. 

problemowa maj 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

19 Urząd Miejski Karpacz 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 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

 

20 Urząd Miasta i Gminy 

Pieńsk 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami. 

 

problemowa czerwiec 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 



 

 

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

21 Urząd Gminy 

Łagiewniki 

Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach  Rb-

ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jst zadań zleconych. 

problemowa czerwiec 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

22 Urząd Miasta i Gminy 

Lądek Zdrój 

Prawidłowość wykorzystania  środków dotacji celowej  z 

budżetu państwa  na realizację inwestycji pn. Adaptacja 

pomieszczeń Gimnazjum w Lądku-Zdroju na potrzeby 

Środowiskowego  Domu Samopomocy w Lądku Zdroju.  

problemowa czerwiec 01.01.2019 - 

31.12.2019 

  

Lp. Jednostka 

kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Lewinie Kłodzkim 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

2 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Zawidowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 

  

Aneks Nr 1  

4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 1  

5 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Niechlowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

6 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Sulikowie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

7 Urząd Gminy Borów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

8 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Górze 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.02.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

9 Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnej 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

 

kompleksowa luty 01.02.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



10 skreślone skreślone  skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 2  

 

11 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radkowie 

zs. w Ścinawce Średniej 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.02.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

12 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stroniu 

Śląskim 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.02.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 2  

 

14 Urząd Gminy Legnickie 

Pole 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

kompleksowa luty 01.02.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

15 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Złotym 

Stoku 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa marzec 01.03.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

16 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Jemielnie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa marzec 01.03.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 3 

18 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Pęcławiu 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa marzec 01.03.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

19 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 3  

20 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Walimiu 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa marzec 01.03.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

21 Urząd Miejski Żmigród Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

problemowa marzec 01.03.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmieniono 

rodzaj 

kontroli 

(aneks Nr 3)  

22 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa kwiecień 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

23 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa kwiecień 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

24 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaworzynie 

Śląskiej 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa kwiecień 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



25 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

rodzinnego w Jaworze 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa kwiecień 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju  

i tematu 

kontroli 

(aneks  

Nr 6) 

26 Zespół Koedukacyjnych 

Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych typu 

socjalizacyjnego 

"Wspólnota Dziecięca 

Gromadka", Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Omega" 

w Nowej Rudzie 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa czerwiec 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju  

i tematu 

kontroli 

(aneks  

Nr 6) 

27 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

Rodzinnego Nr 5 w 

Nowej Rudzie 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa kwiecień 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju  

i tematu 

kontroli 

(aneks  

Nr 6) 

28 Urząd Miasta Lubin Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

problemowa kwiecień 01.04.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju  

kontroli 

(aneks  

Nr 6) 

 

29 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Złotoryi 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

30 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Złotoryi 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

31 Ośrodek Pomocy 

Społecznej Gminy 

Kłodzko 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

32 "Dom Jedynka" w 

Wałbrzychu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

tematu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 



33 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza Nr 1 w 

Świeradowie Zdroju 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

tematu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

34 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Świeradowie Zdroju 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

35 Urząd Miejski 

Mieroszów 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

problemowa maj 01.05.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

36 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.06.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

37 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.06.2020 do dnia 

kontroli 

 

 

 

 

 

 

38 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza Nr 2 w 

Świeradowie Zdroju 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa czerwiec 01.06.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

tematu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

39 Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mirsku 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.06.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

40 Rodzinny Dom Dziecka 

w Dzbanowie 

 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa czerwiec 01.06.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju  

i tematu 

kontroli 

(aneks  

Nr 6) 

41 Rodzinny Dom Dziecka 

w Przyłęku 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku. Zgodność 

zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa czerwiec 01.06.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

rodzaju  

i tematu 

kontroli 

(aneks  

Nr 6) 

42 skreślone  skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 9  

 



43 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Osiecznicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

44 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Miłkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

45 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Mietkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

46 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Grębocicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

47 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 2  

48 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Wołowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

49 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Chocianowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin "Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

problemowa maj  01.01.2017 do dnia 

kontroli 

01.06.2018 do dnia 

kontroli 

01.10.2019 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

termin 

kontroli 

(aneks Nr 2) 

50 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Czernicy 

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 01.10.2020 do dnia 

kontroli 

01.11.2020 do dnia 

kontroli 

15.05.2014 do dnia 

kontroli 

  

 

51 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Gaworzycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

52 skreślono  skreślono  skreślono skreślono skreślono    

Aneks Nr 2  

53 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



Cieszkowie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

54 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Krośnicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

55 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Świerzawie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

56 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Wojcieszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

57 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Mieroszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

58 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin "Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

problemowa luty 01.01.2017 do dnia 

kontroli 

01.06.2018 do dnia 

kontroli 

01.10.2019 do dnia 

kontroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Platerówce 

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 01.10.2020 do dnia 

kontroli 

01.11.2020 do dnia 

kontroli 

15.05.2014 do dnia 

kontroli 

  

 

60 skreślone skreślone  skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

 

61 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bardzie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa marzec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

62 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

 

63 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

 



64 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Marcinowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa marzec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

65 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

 

66 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

67 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Prusicach 

Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin "Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

problemowa marzec 01.01.2017 do dnia 

kontroli 

01.06.2018 do dnia 

kontroli 

01.10.2019 do dnia 

kontroli 

 

 

  

 

68 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

69 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

70 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

71 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

72 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

73 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

74 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

75 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 7 

76 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu 

Ocena kompletności przekazywanych do wojewody wniosków 

z zakresu świadczeń podlegających koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

problemowa kwiecień 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

77 Bogatyński Ośrodek 

Pomocy Społecznej i 

Wsparcia Rodziny 

Ocena kompletności przekazywanych do wojewody wniosków 

z zakresu świadczeń podlegających koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

problemowa kwiecień 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

78 Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ziębicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

79 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Kamieńcu Ząbkowickim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

80 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Lubaniu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

81 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



Lubaniu Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

82 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Gromadce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

83 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Chojnowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

84 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

85 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Ocena kompletności przekazywanych do wojewody wniosków 

z zakresu świadczeń podlegających koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

problemowa maj 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

86 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Ocena kompletności przekazywanych do wojewody wniosków 

z zakresu świadczeń podlegających koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

problemowa maj 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

87 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Kowarach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

88 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Karpaczu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

89 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

90 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

91 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stroniu 

Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

92 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Ząbkowicach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

 

 

 

 

 

 

93 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Polanicy 

Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

 

kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



94 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Lubaniu 

Ocena kompletności przekazywanych do wojewody wniosków 

z zakresu świadczeń podlegających koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

problemowa czerwiec 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

95 Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubawce 

Ocena kompletności przekazywanych do wojewody wniosków 

z zakresu świadczeń podlegających koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego 

problemowa czerwiec 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

96 Powiatowy Urząd Pracy 

Wałbrzych 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

97 Powiatowy Urząd Pracy  

Dzierżoniów 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

98 Powiatowy Urząd Pracy  

Bolesławiec 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

99 Powiatowy Urząd Pracy 

Lubin 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa marzec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

100 Powiatowy Urząd Pracy  

Lubań 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa marzec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

101 Powiatowy Urząd Pracy 

Świdnica 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa kwiecień 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

102 Powiatowy Urząd Pracy 

Jelenia Góra 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa kwiecień 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

103 Powiatowy Urząd Pracy  

Kamienna Góra 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

 

problemowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



104 Powiatowy Urząd Pracy  

Legnica Filia w 

Chojnowie 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

105 Powiatowy Urząd Pracy 

Lwówek Śląski  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

106 Powiatowy Urząd Pracy 

Głogów 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

107 Piast Business Service 

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 01.10.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

108 Integracja 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 01.10.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



109 Centrum Medyczne S.A. 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 01.07.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

110 Niro 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 luty 01.11.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

111 CS Company Sp. z o.o. 

sp. komandytowa 

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 01.12.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

112 Zakład Usługowo 

Budowlany "WiW-Bud" 

Andrzej Waszak 

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 01.12.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 

specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych 

 

113 PUREZA 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 kwiecień 01.01.2021 do dnia 

kontroli 

  

 

114 CISI PRACOWNICY 

KRZYŻA  

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 kwiecień 01.07.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

115 PAKT 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 01.02.2021 do dnia 

kontroli 

  

 

116 Przychodnia 

Specjalistyczno-

Rehabilitacyjna  

Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 

okresowa maj 01.02.2021 do dnia 

kontroli 

  

 



PULSANTIS Sp z o.o.  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 

117 Rotex Andrzej Ryżak 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 czerwiec 01.03.2021 do dnia 

kontroli 

  

 

118 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Oleśnicy 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

119 Powiatowy 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kątach 

Wrocławskich 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 01.12.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

120 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kłodzku 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

121 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Lądku 

Zdroju 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

 

 

 

  

 

122 Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Świebodzicach 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 



123  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Oleśnicy Małej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

 

 

124 skreślone  skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

125 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

126 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 5  

127 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 7  

128 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 7  

129 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 7  

130 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 7  

131 Dom Pomocy Społecznej 

"Samarytanin" we 

Wrocławiu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

132 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 9 

 

133 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 9 

134 Miejskie Centrum Usług 

Socjalnych - Dom 

Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu, ul. Mączna 3 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

135 Dom Seniora Salutaris w 

Złotym Stoku 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

136 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 9 

 

137 Dom Pomocy Społecznej 

w Oławie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

138 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 9 

139 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 9 

 

140 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 6 

 

 



141 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 6  

142 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone   

Aneks Nr 6 

143 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 6 

 

144 Zuzanna Wolak – 

Listwan, Wrocław 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej opiece 

zdrowotnej 

problemowa luty 01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

. Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks Nr 1)  

145 Beata Stecka Praktyka 

Lekarza Rodzinnego, 

Wrocław 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej opiece 

zdrowotnej 

problemowa  marzec 01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks Nr 1) 

 

146 WETO-MED 

Małgorzata Waligóra i 

Maria Stanek-

Piotrowska, Wrocław 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej opiece 

zdrowotnej 

problemowa  kwiecień  01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks Nr 1) 

 

 

 

147 Specjalistyczne Centrum 

Medyczne S.A. w 

Polanicy Zdroju 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką 

i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczych i 

neonatologicznych 

Spełnianie warunków i wymagań odbywania stażu 

podyplomowego lekarza 

problemowa  maj  01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks Nr 1) 

148 Piotr Wesołowski, 

Cieszków  

 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa maj 01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks nr 1) 

149 Powiatowy Szpital im. 

A. Wolańczyka, Sp. z 

o.o. w Złotoryi 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką 

i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczych i 

neonatologicznych 

problemowa czerwiec  01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks Nr 1) 



 

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 

150 Głogowski Szpital 

Powiatowy Sp. z o.o. 

Głogów 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o 

działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

Realizacja świadczonych usług przez szkołę rodzenia 

ubiegającą się o przyznanie rekomendacji w zakresie realizacji 

„Standardu edukacja przedporodowa szkoła rodzenia” 

Spełnianie warunków i wymagań odbywania stażu 

podyplomowego lekarza   

problemowa  C1zerwiec  01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

01.01.2019  r. do dnia 

kontroli 

01.01.2020 r. do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę do 

planu 

(aneks Nr 1) 

Lp. Jednostka 

kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 Urząd Miejski Polanica-

Zdrój 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa maj 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

2 Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Wałbrzychu 

Realizacja zadań w zakresie przygotowania do militaryzacji. problemowa maj 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

3 Szpital Powiatowy im. A 

.Wolańczyka Sp. z o.o. 

w Złotoryi 

Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 

państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 

problemowa maj 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

4 Urząd Miejski w 

Szklarskiej Porębie 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa czerwiec 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

5 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa styczeń Stan na dzień 

kontroli 

 

  

6 Stadion Wrocław Sp. z 

o.o. 

Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa luty Stan na dzień 

kontroli 

  



 

 

Wydział Infrastruktury 
 

7 Urząd Miasta Legnica Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa luty Stan na dzień 

kontroli 

  

8 Chrobry Głogów S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa marzec Stan na dzień 

kontroli 

  

9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks  

Nr 8  

10 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa kwiecień 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

11 Starostwo Powiatowe 

Trzebnica 

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa czerwiec 01.01.2018 do dnia 

kontroli 

  

 

12 Flash Art Sp. z o.o. 

Kamieniec Wrocławski 

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 25.03.2017 do dnia 

kontroli 

  

 

13 Zakład Projektowo- 

Kosztorysowy KOSZT-

BUD w Jeleniej Górze 

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 30.07.2016 do dnia 

kontroli 

  

 

14 Zakład Rozbiórkowo-

Wyburzeniowy "PIRO-

MAN" Cezary Wolak 

Jelenia Góra 

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 22.10.2016 do dnia 

kontroli 

  

15 „ARGOMIN” 

Cesarzowice 

Przestrzeganie obowiązków wynikających  

z art.18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 204 

t.j.) 

problemowa maj  24.05.2017 r. do 

dnia kontroli 

 Dodano 

kontrole 

do planu 

(aneks Nr 

5) 

Lp. Jednostka 

kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostał

e kom 

org 

Uwagi 

1 Urząd Miejski 

Nowogrodziec 

Prawidłowość realizacji projektu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

problemowa czerwiec 01.01.2019 do dnia 

12.02.2020 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

 



Zmiana 

okresu 

objętego 

kontrolą 

(aneks Nr 8) 

 

2 Urząd Miasta i Gminy 

Wiązów 

Prawidłowość realizacji projektu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

problemowa maj 01.01.2019 do dnia 

12.02.2020 

 Zmiana 

okresu 

objętego 

kontrolą 

(aneks Nr 8) 

3 Urząd Gminy Walim Prawidłowość realizacji projektu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

problemowa maj  01.01.2019 do dnia 

09.07.2020  

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 4  

i 6)   

Zmiana 

okresu 

objętego 

kontrolą 

(aneks Nr 8) 

4 Urząd Gminy Borów Prawidłowość realizacji projektu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

5 Starostwo Powiatowe 

Kłodzko 

Prawidłowość realizacji projektu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

problemowa maj  01.01.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

 

6 Urząd Gminy Nowa 

Ruda 

Prawidłowość realizacji projektu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

problemowa czerwiec 01.01.2019 do dnia 

18.08.2020 

 Zmiana 

okresu 

objętego 

kontrolą 

(aneks Nr 8) 

7 Starostwo Powiatowe 

Złotoryja 

 Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa maj 01.06.2019 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 

 



8 Urząd Miasta Kudowa 

Zdrój 

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

9 SAFE DRIVING 

Kowalczyk & Tajsiak 

Monika Kowalczyk-

Tajsiak   

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 

Ośrodka Szkolenia 

problemowa maj  01.01.2019 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 2 i 

6)   

10 Ośrodek Szkolenia PUH 

AUTO-STOP Piotr 

Stokłosa 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 

Ośrodka Szkolenia 

problemowa marzec 01.01.2019 do dnia 

kontroli 

 

 

  

 

11 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks Nr 10 

12 Starostwo Powiatowe 

Wrocław 

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 

 

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami 

 

Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia 

na kierowanie tramwajem 

 

Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie 

osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania 

pojazdami 

problemowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 4  

i 6)   

13 Starostwo Powiatowe 

Bolesławiec 

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie 

kwalifikacji wstępnej 

 

przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań 

określonych ustawą o kierujących pojazdami 

 

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami 

 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

 Zmiana 

terminu 

kontroli 

(aneks Nr 6) 



 

 

 

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 
 

 

 

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) 

 

Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami 

14 Urząd Miejski Bierutów Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

problemowa maj 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

 

15 Urząd Miasta Wąsosz Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

problemowa czerwiec 01.01.2020 do dnia 

kontroli 

  

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom org 

Uwagi 

1 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone  Aneks 

Nr 3  

2 Gminna Spółka Wodna w 

Sobótce 

Wykorzystanie dotacji  podmiotowej z budżetu Wojewody 

udzielonej w 2020 r. na konserwację urządzeń melioracji 

wodnych. 

problemowa maj 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

3 Starostwo Powiatowe 

Lubań 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa maj 01.01.2020 - 

30.04.2021 

  

 

4 Starostwo Powiatowe 

Ząbkowice Śląskie 

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w wyniku kontroli 

problemowej przeprowadzonej w dniach 14-29 sierpnia 2014 r. - 

z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 

sprawdzająca maj 01.01.2015 - 

30.04.2021 

  


