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ZATWIERDZAM 
 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
                  / - / 
       Tomasz Smolarz 

 
Wrocław, dnia 11 września 2015 r.  
 
 

Aneks nr 4 
do planu kontroli na II półrocze 2015 r. 

 
 
 

Lp. Jednostka kontrolowana 
(siedziba) 

 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Uwagi 

Wydział Nadzoru i Kontroli 

1. 
Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Dowody osobiste 

 
Ewidencja ludności 

 
Zmiana imion i nazwisk 

 
Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

problemowa październik 2015-03-01 do 
dnia kontroli 

2015-03-01 do 
dnia kontroli 

2015-03-01 do 
dnia kontroli 

2014-01-01 do 
dnia kontroli 

Dodano 
kontrolę do 

planu kontroli 

2. Urząd Miasta i Gminy Wiązów Dowody osobiste 
 

problemowa litopad 2015-03-01 do 
dnia kontroli 

Dodano 
kontrolę do 
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Ewidencja ludności 
 

Zmiana imion i nazwisk 
 

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 

2015-03-01 do 
dnia kontroli 

2015-03-01 do 
dnia kontroli 

2014-01-01 do 
dnia kontroli 

planu kontroli 

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 

1. Urząd Gminy Jordanów Śląski Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 
 

problemowa wrzesień 2014-01-01 - 
2014-12-31 

Anulowano 
kontrol ę z 

planu kontroli 
(poz. 2 planu) 

2. Urząd Gminy Wądroże Wielkie Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 

problemowa październik 2014-01-01 - 
2014-12-31 

Anulowano 
kontrol ę z 

planu kontroli 
(poz. 4 planu) 

3. Starostwo Powiatowe Głogów Realizacja zadań z zakresu administracji  rządowej 
- ochrona gruntów rolnych. 

problemowa październik 2014-01-01 - 
2015-09-30 

Anulowano 
kontrol ę z 

planu kontroli 
(poz. 5 planu) 

Wydział Polityki Społecznej 

1. W i W BUD Andrzej Waszak 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 

 

okresowa październik 2015-04-01 do 
dnia kontroli 

Dodano 
kontrolę do 

planu kontroli 
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stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
2. GSV Legnica 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 październik 2015-04-01 do 
dnia kontroli 

Anulowano 
kontrol ę z 

planu kontroli 
(poz. 168 
planu) 


