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Aneks nr 2 
do planu kontroli na I półrocze 2015 r. 

 
 

Lp
. 

Jednostka kontrolowana 
(siedziba) 

 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres 
objęty 

kontrol ą 

Uwagi 

Wydział Polityki Społecznej 

1. 
Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum 

Pielęgniarstwa Rodzinnego, 
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we 

Wrocławiu 

Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

sprawdzająca luty 2014-01-01 
do dnia 
kontroli 

Zmiana rodzaju 
kontroli 

 z problemowa na 
sprawdzająca (poz. 

85 planu) 

2. 

Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 

sprawdzająca  marzec 2014-02-01 - 
2015-03-31 

Zmiana rodzaju 
kontroli z 

problemowa na 
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położniczym i neonatologicznym sprawdzająca oraz 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z kwietnia na 

marzec (poz. 99 
planu)  

3. 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnej 
 
 
 
 

Realizacja zasiłków celowych dla osób i rodzin 
poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej 

problemowa marzec 2014-01-01 
do dnia 
kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu kontroli 

Wydział Finansów i Budżetu 

1. Urzędzie Miasta i Gminy Leśna Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 
celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych. 

problemowa kwiecień 2014-01-01 
do dnia 
kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu kontroli 

2. 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 maj 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Zmieniono 
przewidywany 

termin wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
lutego na maj (poz. 

2 planu) 
3. 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 luty 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Zmieniono 
przewidywany 

termin wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
marca na luty (poz. 

7 planu) 
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4. 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 luty 2013-01-01 - 
2013-12-31 

Zmieniono 
przewidywany 

termin wykonania 
czynności 

kontrolnych z maja 
na luty (poz. 16 

planu) 


