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Aneks nr 2 

do planu kontroli na I półrocze 2016 r. 

 

Lp. Jednostka kontrolowana 

(siedziba) 
Temat kontroli 

Rodzaj 

kontroli 

Przewidywany 

termin 

 wykonania 

czynności 

kontrolnych 

Okres 

objęty 

kontrolą 

Uwagi 

Wydział Finansów i Budżetu 

1. Starostwo Powiatowe  

w Kłodzku 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji 

celowej z budżetu państwa na zadania zawiązane  

z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów 

osuwiskowych ziemi  

problemowa kwiecień 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Dodano kontrolę do planu 

kontroli 

2. 
Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Rybackiej 

we Wrocławiu 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 

finansowej jednostki 
problemowa kwiecień 

2013.01.01-

2015.12.31 

Dodano kontrolę do planu 

kontroli 

3. Starostwo Powiatowe Lubin 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst 

zadań z zakresu administracji rządowej, 

problemowa kwiecień 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 16 

planu kontroli) 



realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej. 

4. Urząd Miasta i Gminy Pieńsk  

 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami.  

 

problemowa  

 maj 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 22 

planu kontroli) 

5. Urząd Gminy Głogów  

 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst 

zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej.  

 

problemowa czerwiec 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 25 

planu kontroli 

6. Urząd Gminy Polkowice  

 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 

dokonywanych w związku z realizacją przez jst 

zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej  

 

problemowa  

 
czerwiec  

 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 30 

planu kontroli 

7. Urząd Miasta i Gminy Wołów  

 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 

2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.  

 

sprawdzająca czerwiec 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Zmieniono przewidywany 

termin wykonania 

czynności kontrolnych  

z maja na czerwiec 

8. 
Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu  

 

Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-

27 z danymi z ewidencji księgowej.  

 

problemowa marzec 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Zmieniono przewidywany 

termin wykonania 

czynności kontrolnych  

z lutego na marzec 

9. 
Wojewódzki Inspektorat 

Farmaceutyczny we Wrocławiu  

 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki 

finansowej jednostki.  

 

problemowa luty 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

 

Zmieniono przewidywany 

termin wykonania 

czynności kontrolnych  

z marca na luty 

10. 
Fundacja Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży „Salvator”  

w Wałbrzychu  

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 

udzielonych z dotacji celowej w ramach „Programu 

integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020”. 

problemowa  

 
luty  

 

2015.01.01 

- 

2015.12.31  

Zmieniono temat kontroli 

z: „Prawidłowość 

wykorzystania środków 



   publicznych udzielonych  

z dotacji celowej w ramach 

Rządowego Programu na 

rzecz społeczności romskiej 

w Polsce” na 

„Prawidłowość 

wykorzystania środków 

publicznych udzielonych  

z dotacji celowej w ramach 

„Programu integracji 

społeczności romskiej na 

lata 2014-2020”. 

 

Wydział Polityki Społecznej 

1. Biuro Ochrony Ranger  

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 marzec 

2015-12-1 

do dnia 

kontroli 

Dodano kontrolę do planu 

kontroli 

2. Kontrakt Serwis 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 

2016.01.01 

do dnia 

kontroli 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 162 

planu kontroli) 



3. Daga 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 

2016.01.01 

do dnia 

kontroli 

Dodano kontrolę do planu 

kontroli 

4. Dom Pomocy Społecznej  

w Miliczu 
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli 

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 25 

planu kontroli) 

5. Powiatowy Ośrodek Wsparcia  

w Miliczu 
Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli 

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 26 

planu kontroli) 

6. Dom Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu, ul. Farna 3 
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli 

 

Zmieniono przewidywany 

termin wykonania 

czynności kontrolnych ze 

stycznia na luty 

7. Dom Pomocy Społecznej w 

Ostrowinie 
Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli 

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 23 

planu kontroli) 

Wydział Infrastruktury 



1. 
Urząd Miasta i Gminy Niemcza  

 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój  

 

problemowa kwiecień 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli  

 

Zmieniono przewidywany 

termin wykonania 

czynności kontrolnych  

z marca na kwiecień 

2. 
Starostwo Powiatowe 

Bolesławiec 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój  
 

problemowa  kwiecień 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli  

 

Anulowano kontrolę  

z planu kontroli (poz. 9 

planu) 

3. 
Starostwo Powiatowe  

w Miliczu 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL - II Etap 

Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój  

 

problemowa marzec 

2015.01.01 

do dnia 

kontroli  

 

Dodano kontrolę do planu 

kontroli 

 


