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Aneks nr 5 
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. 

Orion Sp. z o.o. 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. 
Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i 
usług rehabilitacyjnych. 

okresowa kwiecień Od 2014-09-01 
do dnia kontroli 

Zmieniono 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
marca na 

kwiecień (poz. 
132 planu) 



Wydział Nadzoru i Kontroli 

1. 

Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/3497/05 Ewa 

Lubońska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

problemowa kwiecień-czerwiec 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Zmieniono 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
styczeń - 
marzec na 
kwiecień - 

czerwiec (poz. 
61.)  

2. 

Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/414/06 Aneta 

Ludwig 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

problemowa kwiecień-czerwiec 2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Zmieniono 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
styczeń - 
marzec na 
kwiecień -

czerwiec (poz. 
62.) 

Wydział Programu dla Odry - 2006 

1. 
Urząd Miasta Szczawno- 

Zdrój 
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 
realizację własnych zadań bieżących gminy, 
udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody 

problemowa czerwiec  Anulowano 
kontrol ę (poz. 

1 planu) 

Wydział Finansów i Budżetu 

1. 

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 

problemowa maj  Zmieniono 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych z 
kwietnia na maj 
(poz. 12 planu) 

 


