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Aneks nr 7 
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. 
Centrum Szkolenia Kierowców i 

Doskonalenia Techniki Jazdy 
"DELTA" s.c. 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa lipiec 2013-01-01 
do dnia 
kontroli 

Zmiana okresu 
objętego kontrolą 

(poz. 1 planu) 
2. OSK Tusiński Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 

regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 
problemowa październik 2013-01-01 

do dnia 
kontroli 

Zmiana okresu 
objętego kontrolą 

(poz. 6 planu) 
3. Sławomir Grad, Andrzej Świtulski 

Szkoła Jazdy KURSANT s.c. 
Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 

regulowanej jako Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy stopnia podstawowego/wyższego 

problemowa listopad 2014-05-12 
do dnia 
kontroli 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 



2 
 

wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
października na 
listopad (poz. 7 

planu) 

Wydział Polityki Społecznej 
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 

Legnicy 
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 
października na 

listopad (poz. 107 
planu) 

Wydział Nadzoru i Kontroli 
1. Urząd Miasta i Gminy Lubomierz Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 

- wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, 
-  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 listopad 2012-01-01 
do dnia 
kontroli 

2007-01-01 
do dnia 
kontroli 

Zmiana 
przewidywany 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
października na 
listopad (poz. 16 

planu) 



3 
 

Wydział Finansów i Budżetu 

1. Towarzystwo Przyjaciół  
Nauk 

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 
października na 
listopad (poz. 31 

planu) 


