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Aneks nr 4 
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. 

Dom Pomocy 
Społecznej "Jędrek" w 

Opolnie Zdroju 

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

Anulowano 
kontrol ę (poz. 32 

planu) 

2. 

PPHU "Komak" 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, 

problemowa kwiecień 2014-10-01 do 
dnia kontroli 

Zmieniono termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
marca na 

kwiecień oraz 
zmieniono okres 
objęty kontrolą 
(poz. 131 planu) 



stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 
1. 

„Uzdrowisko 
Ciepłowody 

Przerzeczyn-Zdrój” Sp. 
z o.o. 

 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 
2012 r. poz.741) 

problemowa marzec 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 8 

planu) 

2. 

„Uzdrowisko 
Świeradów-Czerniawa” 

Sp. z o.o. 

Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 
2012 r. poz.741) 

problemowa czerwiec 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 22 

planu) 

3. 

Regionalne Centrum Zdrowia Lublin Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w 
oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 
2012 r. poz.741) 

problemowa kwiecień 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

Zmieniono 
podmiot objęty 

kontrolą 

Wydział Nadzoru i Kontroli 

1. 

Urząd Miasta Oleśnica Dowody osobiste 
 
Ewidencja ludności 
 
Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 
 
Zmiana imion i nazwisk 
 

problemowa kwiecień 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. 22 

planu) 



2. 

Urząd Gminy Polkowice Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 
- wpisy, zmiany wpisów, odmowa wpisu, 
Wykreślenia 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę (poz. 25 

planu) 

3. 

Urząd Miejski 
Mieroszów 

Dowody osobiste 
 
Ewidencja ludności 
 
Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 
 
Zmiana imion i nazwisk 

problemowa maj 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. 33 

planu) 

Wydział Infrastruktury 

1. 

Urząd Miejski Siechnice Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 

problemowa maj 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Zmieniono termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
kwietnia na maj 
(poz. 8 planu) 

2. 
Urząd Gminy Miękinia Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 

problemowa kwiecień 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu 

3. 
Starostwo Powiatowe Legnica Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 

problemowa kwiecień 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu 

4.  
Starostwo Powiatowe Złotoryja Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 

problemowa maj 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Dodano kontrolę 
do planu 

 


