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Lp
. 

Jednostka kontrolowana 
(siedziba) 

 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Uwagi 

Wydział Polityki Społecznej 

1. 
Urząd Gminy Marciszów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 

Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2012-01-01 - 
2014-12-31 

Zmiana 
przewidywanego 

terminu 
wykonania 
czynności 

kontrolnych  
z lutego na 

marzec (poz. 125) 
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2. 
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim 

Polu 
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2014-01-01 do 

dnia kontroli 
Anulowano 

kontrol ę (poz. 33 
planu) 

3. Domu Pomocy Społecznej  
w Henrykowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu kontroli 

 
Wydział Finansów i Budżetu 

 
1. 

 
Urząd Miejski Leśna  

 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 
celowej z budżetu państwa na usuwanie i  

przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych. 

problemowa kwiecień 2014-01-01 – 
2014-12-31 

Zmiana okresu 
objętego kontrolą 
(poz. 24 planu) 

Wydział Nadzoru i Kontroli 

1. Psycholog upoważniony nr zaśw. 
11/2001 Kazimierz Szczerba 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 15 

planu) 

2. Psycholog upoważniony nr zaśw. 
15/2002 Dorota Biłyj 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa marzec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 16 

planu) 

3. Psycholog upoważniony nr zaśw. 
7/20/2002 Grażyna Burak 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 26 

planu) 

4. Psycholog upoważniony nr zaśw. 
8/22/2002 Adam Kaczmarski 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa kwiecień 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 27 

planu) 

 Psycholog upoważniony nr zaśw. Wykonywanie i dokumentowanie badań problemowa maj 2013-01-01 do Anulowano 
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1/2001 Jacek Zawistowski psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 
psychologicznych przez psychologów 

upoważnionych dla osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie na broń 

dnia kontroli kontrol ę (poz. 36 
planu) 

 Psycholog upoważniony nr zaśw. 
9/2001 Regina Słabicka 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa maj 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 37 

planu) 

 Psycholog upoważniony nr zaśw. 
8/2001 Helena Perska 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 46 

planu) 

 Psycholog upoważniony nr zaśw. 
2/2001 Ewa Kuszyk 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych oraz wydawanie orzeczeń 

psychologicznych przez psychologów 
upoważnionych dla osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń 

problemowa czerwiec 2013-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 47 

planu) 

 Urząd Miasta i Gminy Wiązów Dowody osobiste 
 

Ewidencja ludności 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 
 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa marzec 2015-01-01 do 
dnia kontroli 

2015-01-01 do 
dnia kontroli 

2014-01-01 do 
dnia kontroli 

2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 21 

planu) 


