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Aneks nr 6 
do planu kontroli na II półrocze 2014 r. 

 
 

Lp. Jednostka kontrolowana 
(siedziba) 

 

Temat kontroli Rodzaj kontroli  Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres 
objęty 

kontrol ą 

Uwagi 

Wydział Infrastruktury 

1. 
Sławomir Grad, Andrzej Świtulski 

Szkoła Jazdy KURSANT s.c. 
Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 

regulowanej jako Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy stopnia podstawowego/wyższego 

problemowa październik 2014-05-12 
do dnia 
kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu kontroli 

2. Urząd Gminy Warta Bolesławiecka Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój 

problemowa wrzesień 2013-01-01 - 
2014-08-31 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 5 

planu) 

Wydział Polityki Społecznej 
1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we 

Wrocławiu 
Działalność placówki w zakresie dokumentowania 

pracy opiekuńczo - wychowawczej 
problemowa listopad 2013-01-01 

do dnia 
kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 60 

planu) 



2 
 

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 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 listopad 2013-10-01 
do dnia 
kontroli 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
września na 

listopad (poz. 100 
planu) 

Wydział Finansów i Budżetu 
1. Starostwo Powiatowe Wrocław Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

problemowa listopad 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 24 

planu) 

2.  Urząd Miejski Wrocław Prawidłowość wykorzystania środków 
udzielonych z dotacji celowej na finansowanie 
działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu 

problemowa listopad 2013-01-31 - 
2013-12-31 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 25 

planu) 

3. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we  
Wrocławiu 

Alokacja kosztów i wydatków oraz ich ewidencja 
księgowa na potrzeby budżetu zadaniowego 

problemowa grudzień 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 29 

planu) 
4. Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" Prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych udzielonych w 2013 roku z dotacji 
celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz 

społeczności romskiej w Polsce 

problemowa listopad 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z wrzesień – 

październik na 
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listopad (poz. 33 
planu) 

5. Stowarzyszenie Romów we 
Wrocławiu "Romani Bacht" 

Prawidłowość wykorzystania środków 
publicznych udzielonych w 2013 roku z dotacji 

celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce 

problemowa listopad 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z wrzesień – 

październik na 
listopad (poz. 34 

planu) 
6. Fundacja Integracji Społecznej „Prom” 

we Wrocławiu 
Prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych udzielonych w 2013 roku z dotacji 
celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz 

społeczności romskiej w Polsce 

problemowa grudzień 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z października na 
grudzień (poz. 36 

planu) 


