
ZATWIERDZAM 
Wojewoda Dolno śląski 
 
Wrocław,  dnia  29 czerwca 2004 r. 
 
 

Plan 
 kontroli zewn ętrznych - kompleksowych problemowych i sprawdzaj ących w  jednostkach podporz ądkowanych Wojewodzie Dolno śląskiemu oraz 

samorz ądu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dol nośląskiego Urz ędu Wojewódzkiego   
w II półroczu 2004 r.  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Rodzaj i tematyka kontroli Okres objęty 

kontrolą 
Termin 
wykonania 
kontroli 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Kontrole kompleksowe 

1. Urząd Miasta i 
Gminy 
Międzybórz 
 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej, 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji. 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Polityki Społecznej: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu: 

2003 r. do dnia 
kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

sierpień  
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- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

2. Urząd Gminy 
Bolesławiec 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 
Wydział Polityki Społecznej: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

 
2003r. do dnia 

kontroli 
 
 

sierpień- 
wrzesień 

 

3. Urząd Miejski 
Jelenia Góra 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

2003r. do dnia 
kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

wrzesień Koordynacja- Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 
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budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
- sprawy  wojskowe, 
- zmiany imion i nazwisk, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
- gospodarka nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa: 
- realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony 
środowiska, Prawo o ochronie przyrody, o lasach, Prawo łowieckie, Prawo 
geologiczne i górnicze, 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
b) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze, ul. Leśna 
3/5: 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
c) Poradnia dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu, Jelenia Góra ul. 
Bankowa 1: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
d) TIS Dom Dziecka Nr 1 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 80: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
e) Dom Dziecka Nr 2 Jelenia Góra, ul. Podgórzyńska 6: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
f) Pogotowie Opiekuńcze TIS Jelenia Góra, ul Kraszewskiego 7: 
- standard obowiązujących usług opiekuńczo-wychowawczych i 

standard opieki i wychowania świadczonych przez placówkę, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   od sierpnia 2003 
r. do dnia kontroli 
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- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
g) Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 
- zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną dokumentacją i 

przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, 

- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i 
procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o 
niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności 

4 Urząd Miasta 
i Gminy 
Prochowice 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b)SPZPOZ Przychodnia Rejonowa w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 
32: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej nr 
wpisu do rej 02-00406 

Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 

2003r. do dnia 
kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  stan bieŜący 
 
 
 

październik  
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- obronność;  
5. Urząd Gminy 

Krośnice 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
c)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej 
d) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Polityki Społecznej: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
-     obronność; 

2003r. do dnia 
kontroli 

 

październik  

6. Urząd Gminy 
Łagiewniki 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 

2003r. do dnia 
kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad Koordynacja – 
Oddział Zamiejscowy  

w Wałbrzychu 
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- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,  
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b)SPZOZ w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej nr 
wpisu do rej 02-00331  

Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 
- obronność; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   stan bieŜący 

7. Urząd Miasta 
Wrocław 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

finansowego, sprawozdań finansowych, 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego; 
- zmiana imion i nazwisk 

2003r. do dnia 
kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad-
grudzień 
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- prawidłowość realizacji spraw paszportowych. 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
- gospodarka nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa: 
- - realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony 

środowiska, Prawo o ochronie przyrody, o lasach, Prawo łowieckie, 
Prawo geologiczne i górnicze 

Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej  
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
b) DPS Wrocław, ul Karmelkowa 25/27: 
-  standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
c) DPS Wrocław, ul. Rędzińska 66/68 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
c)   DPS Wrocław, ul. Mączna 3: 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
d) DPS Wrocław, ul. Kaletnicza 8: 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 
e)   SPZOZ Poradnia Odwykowa, Wrocław, Podwale 13 
- wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej; 
f)   SPZOZ Poradnia UzaleŜnień, Wrocław, Pl. Św. Macieja 21 
- wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej; 
g) Dom Małego Dziecka, ul. Parkowa 2: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 

  od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 
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h) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Kukułcza  12-14: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
i) Rodzinny Dom Dziecka Nr 17, ul. Litewska 72/1: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
j) Rodzinny Dom Dziecka Nr 5, ul. Obornicka 20/2: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
k) Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami; 
l) Pogotowie Opiekuńcze Wrocław, ul. Borowska: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówkę, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
ł) ZOZ Przychodnia, ul. Legnicka 61: 
- kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej.   Nr wpisu do rej 02-00407; 

m) Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno – Leczniczy „PROVITA”                                    
ul. Bierutowska 53: 
- kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej.   Nr wpisu do rej 02-00271; 

n) Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „CELMED”, ul. Celtycka 
15/17: 
- kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej.   Nr wpisu do rej 02-00005; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stan bieŜący 
 
 
 
stan bieŜący 
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stan bieŜący 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrole Problemowe i Sprawdzaj ące 
Wydział Prawny i Nadzoru 

1. Urząd Miasta  
Rada Miasta 
Lubin 

Kontrola problemowa: 
 -przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

2003.r do dnia 
kontroli 

wrzesień  

2. Urząd Miasta  
i Gminy ,  
Rada Miejska 
Gminy Ścinawa 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

3. Urząd Miasta i 
Gminy,  
Rada Miejska Jelcz-
Laskowice 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

4. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Kondratowice 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

5. Urząd Miejski, Rada 
Miejska Głogów 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

6.  Urząd Miasta i 
Gminy,  
Rada Gminy 
Wiązów 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

7. Urząd Gminy Rada 
Gminy Długołęka 
 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  
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8. Urząd Gminy, Rada 
Gminy 
Jordanów Śląski 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

9. Urząd Miasta i  
Gminy,  
Rada Miejska  
Kąty Wrocławskie 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

10.  Urząd Gminy, Rada 
Gminy Święta 
Katarzyna 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

11. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Stronie Ślaskie 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec Wykona Oddział 
Zamiejscowego w 

Wałbrzychu 
12. Urząd Miejski 

Rada Miejska 
Jawor 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień jak wyŜej 

13. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Szklarska Poręba 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

14. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Olszyna 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

15. Urząd Miasta i  
Gminy 
Rada Gminy 
Radków 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

16. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
JeŜów Sudecki 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

17. Rada Miejska 
Jaworzyna Śląska 

Kontrola sprawdzająca: 
  - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
 

jak wyŜej listopad jak wyŜej 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu 
1. Urząd Gminy 

Stare Bogaczowice 
Kontrola problemowa: 
-  wydatkowanie dotacji z budŜetu państwa na usuwanie skutków 
powodzi 

2003 r. do dnia 
kontroli 

lipiec Kontrola wspólnie z 
Wydziałem 
Zarządzania 
Kryzysowego 

2. Urząd Miejski jak wyŜej 1999 r. do dnia sierpień jak wyŜej 
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Pieszyce  kontroli 
3. Urząd Miejski  

Ciepłowody 
jak wyŜej 1999r. do dnia 

kontroli  
sierpień jak wyŜej 

4. Starostwo 
Powiatowe  
Złotoryja 

jak wyŜej 2003 r. do dnia 
kontroli 

wrzesień jak wyŜej 

5. Starostwo 
Powiatowe Jelenia 
Góra 

jak wyŜej 2003 r. do dnia 
kontroli 

październik jak wyŜej 

6. Starostwo 
Powiatowe 
DzierŜowniów 
Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
w DzierŜoniowie 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na restrukturyzację w ochronie zdrowia  
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja wniosków pokontrolnych nr FB.IV.11.12.0934-56/02/04 z 

dnia 1 marca 2004 r. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie 
Powiatowym 

2003 r. lipiec  

7. Starostwo 
Powiatowe Głogów  
Zespół Opieki 
Zdrowotnej  
w Głogowie 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na restrukturyzację w ochronie zdrowia 
 
 

2003 r. sierpień  

8. Starostwo 
Powiatowe 
Bolesławiec 
Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na restrukturyzację w ochronie zdrowia  
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja wniosków pokontrolnych nr PN.III.0931/3/03 z dnia 2 

czerwca 2003 r. w części dotyczącej kontroli finansowej z kontroli 
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym 

2003 r. sierpień-
wrzesień 

 

9. Starostwo 
Powiatowe 
Wołów 
Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
w Wołowie 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na restrukturyzację w ochronie zdrowia  
- prawidłowość zgłoszenia kwot z w/w środków do wydatków 

niewygasających z upływem roku budŜetowego 2003 

2003 r. wrzesień  

10. Starostwo 
Powiatowe 
Zgorzelec 
Samodzielny 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na restrukturyzację w ochronie zdrowia 
 

2003 r. październik-
listopad 

 



 12

Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
W Zgorzelcu 

11. Urząd Miejski 
Milicz 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość zgłoszenia kwot do wydatków niewygasających z 

upływem roku budŜetowego 2003 przyznanych na realizację zadania 
pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miejscowości Sułów w 
Gminie Milicz” 

2003 r. listopad  

12. Wojewódzki 
Inspektorat 
Ochrony 
Środowiska we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość zgłoszenia kwot do wydatków niewygasających z 

upływem roku budŜetowego 2003 przyznanych na realizację zadania 
pn. „Modernizacja sieci monitoringu powietrza, wprowadzenie 
automatyzacji pomiarów. Utworzenie systemu monitoringu beznenu 
zgodnie z wymogami Dyrektywa Rady 2000/69/WE 

2003 r. grudzień  

13. Wojewódzki 
Inspektorat 
Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość zgłoszenia kwot do wydatków niewygasających z 

upływem roku budŜetowego 2003 przyznanych na realizację zadania 
pn. „Zakup sprzętu i wyposaŜenia laboratorium fitosanitarnego i 
nasiennego we Wrocławiu” 

2003 r. grudzień  

Wydział Rozwoju Regionalnego 
1. Starostwo 

Powiatowe 
Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
a) wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie 
           -  zbywania nieruchomości, 
           - udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu,                              
dzierŜawy, uŜyczenia, 
c) przejęcie od Prezydenta Miasta Wałbrzycha dokumentacji spraw z 

zakresu objętego kontrolą, w związku z wejściem w Ŝycie 
postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 
r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z 
powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.  

 
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Zadania 
realizowane przez 

Starostę 
Wałbrzyskiego od 
16.04.2002 r. do 
dnia rozpoczęcia 

kontroli 
 

Zadania 
realizowane przez 

Prezydenta 
Miasta 

Wałbrzycha od 
2000 r. do dnia 1 
stycznia 2003 r. 

lipiec-sierpień  

2. Starostwo 
Powiatowe Głogów 

Kontrola problemowa: 
a) wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie 
           -  zbywania nieruchomości, 

Od 18 września 
2000 r. 

Do dnia 
rozpoczęcia 

październik-
listopad 
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           - udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu,                              
dzierŜawy, uŜyczenia, 
 
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

kontroli 

3. Starostwo 
Powiatowe 
Świdnica 

Kontrola problemowa: 
a) wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie 
           -  zbywania nieruchomości, 
           - udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu,                   
dzierŜawy, uŜyczenia, 
 
Kontrola sprawdzająca: 
realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od 4 grudnia 2000 
r. do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

listopad-
grudzień 

 

4. Hotel PIAST ***  
(trzy gwiazdki) 
Bolesławiec 

Kontrola problemowa: 
- spełnianie wymagań budowlanych, sanitarnych i  
przeciwpoŜarowych, wyposaŜenia obiektu, kwalifikacji personelu i 
świadczonych usług oraz dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

od 25 lutego  
2002 r. do dnia 

kontroli 

lipiec 
 

 

  5. Hotel GEM*** 
(trzy  gwiazdki) 
Wrocław 

jak wyŜej od 24 marca  
2004r. do dnia 

kontroli 

lipiec 
 

 

6. Hotel TECHMA*** 
(trzy gwiazdki) 
Wrocław 

jak wyŜej od 24 marca 2004 
r. do dnia kontroli 

lipiec  

 
7 

Hotel NOVOTEL 
***(trzy gwiazdki) 
Wrocław 

jak wyŜej od 3 lutego  
2000 r. do dnia 

kontroli 

lipiec 
 

 

8. Kemping „LEŚNY 
DWÓR” Wolibórz 

jak wyŜej od 20 grudnia 2001 
r. do dnia kontroli 

lipiec 
 

 

9. Kemping 
WIŚNIOWA 
POLANA ** 
(dwie gwiazdki) 
Miłków 

jak wyŜej od  
26 października 
2001 r. do dnia 

kontroli 

wrzesień 
 

 

10. Hotel „OSiR” jak wyŜej od 25 maja 2001 r. wrzesień  
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DzierŜoniów do dnia kontroli 
11. Schronisko 

„JAGODNA” Stara 
Bystrzyca 

jak wyŜej od 21 listopada 
2001 r. do dnia 

kontroli 

wrzesień  

12. Szkolne 
Schronisko 
MłodzieŜowe 
Swidnica 

jak wyŜej od 3 grudnia 2001 
r. do dnia kontroli 

wrzesień  

13. Pensjonat „EMILIA”  
Bolesławów 

jak wyŜej od 31 maja 2001 r. 
do dnia kontroli 

październik  

14. Hotel „ARABESKA”  
Lądek Zdrój 

jak wyŜej od  
17 października 
2001 r. do dnia 

kontroli 

październik  

15. Motel ŁUśYCKI ** 
(dwie gwiazdki) 
Lubań 

jak wyŜej od 6 listopada 2001 
r. do dnia kontroli 

listopad 
 

 

16. Hotel BARON *** 
(trzy gwiazdki)  
Jelenia Góra 

jak wyŜej od 28 listopada 
2001 r. do dnia 
kontroli 

 

listopad 
 

 

17. Hotel JELONEK 
*** (trzy gwiazdki) 
Jelenia Góra 

jak wyŜej od 28 listopada 
2001 r. do dnia 

kontroli. 

listopad  

18. Hotel KAROLINKA 
** (dwie gwiazdki) 
Karpacz 

jak wyŜej od 28 listopada 
2001 r. do dnia 
kontroli 

 

listopad 
 

 

19. ALMATUR 
WROCŁAW 
ul. Kościuszki 34 
50-012 Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- zgodność prowadzonej działalności z przepisami ustawy z dnia  29 
sierpnia 1997r. o usługach turystycznych  (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 
55, poz. 578 ze zm.) 

działalność 
bieŜąca 

lipiec  

20. P.O.T. TABOR Sp. 
z o.o. 
ul. Oleśnicka 12 
50-320 Wrocław 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

lipiec  

21. TAURUS 
Izabela Bykowska 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

lipiec  
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ul. Słowiańska 1/8 
50-234 Wrocław 

22. FINANS SYSTEM  
Sp. z o.o. 
ul.  
K. Wielkiego 7 
50-521 Wrocław 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

sierpień  

23. B.T. JANUS 
Janusz Bochnia 
ul. Piłsudskiego 
94/12 
50-017 Wrocław 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

sierpień  

24. SCOUT TOUR 
Sylwester Pałuk 
Al. Kasprowicza 
104 
51-145 Wrocław 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

sierpień 
 

 

25. MELTEMI  
Sp. z o.o. 
ul. Krótka 2 
58-500 Jelenia 
Góra 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

wrzesień 
 
 

 

26. P.T. 
KARKONOSZE 
Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 16/18 
58-500 Jelenia 
Góra 

jak wyŜej działalność 
bieŜąca 

październik 
 

 

27. ZWiK Sobótka Kontrola problemowa: 
- prawidłowość magazynowania i utrzymywania w naleŜytym stanie 
technicznym agregatów prądotwórczych, stanowiących rezerwę Prezesa 
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 

2003r. wrzesień  

28. ZGK Oborniki 
Śląskie 

jak wyŜej 2003r. październik  

29. Urząd Gminy 
Walim 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji budowy nowych punktów świetlnych przy 
drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych finansowanych z 
budŜetu państwa 

2003r. lipiec  
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30. Urząd Gminy 
Kobierzyce 

jak wyŜej 2003r. listopad  
 

 
31. 

Starostwo 
Powiatowe 
Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
- eksploatacja i utrzymanie obiektów zasobu Skarbu Państwa 

2003r. lipiec  

32. Starostwo 
Powiatowe 
DzierŜoniów 

jak wyŜej 2003r. wrzesień  

33. Starostwo 
Powiatowe 
Trzebnica 

jak wyŜej 2003r. październik  

34. Starostwo 
Powiatowe Góra 

Kontrola problemowa: 
- zarządzanie ruchem na drogach  

2001-2004 sierpień  

35. Starostwo 
Powiatowe 
DzierŜoniów 

jak wyŜej 2001-2004 wrzesień  

36. Starostwo 
Powiatowe Głogów 

jak wyŜej 2001-2004 październik  

37. Starostwo 
Powiatowe 
Świdnica 

jak wyŜej 2001-2004 listopad  

38. Starostwo 
Powiatowe Lubin 

jak wyŜej 2001-2004 grudzień  

39. WORD Wrocław Kontrola problemowa:  
- organizacja i przygotowanie egzaminu państwowego na prawo jazdy 

stan bieŜący 
(czas kontroli) 

lipiec 
 

 

40. WORD  
Jelenia Góra 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień 
 

 

41. WORD  
Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- kontrola bieŜąca pracy egzaminatorów – indywidualne kontrole 
przebiegu  egzaminu 

stan bieŜący 
(czas kontroli) 

lipiec  

42. WORD  
Wałbrzych 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień 
 

 

43. WORD  
Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień 
 

 

44. WORD Legnica jak wyŜej jak wyŜej październik 
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Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 
1. Urząd Miejski  

Kłodzko 
Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
Prawidłowość realizacji spraw paszportowych 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

 
 
 

  od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

wrzesień  

2. Urząd Gminy  
Męcinka 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

wrzesień  

3. Starostwo 
Powiatowe 
Świdnica 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji spraw paszportowych 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

wrzesień  

4. Urząd Miasta 
DzierŜoniów 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

październik  

5. Przedsiębiorstwo 
Handlu, Usług, 
Wytwórczości i 
Szkolenia „Emax” 
sp. z o.o. – Biuro 
Turystyczne 
ul. Konstytucji 3 
Maja 52 
Karpacz 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji spraw paszportowych 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

październik  

  6. Biuro Usługowo 
Handlowo 
Turystyczne 
„Bakar” 
ul. Konstytucji 3 
Maja 19 
58-540 Karpacz 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji spraw paszportowych 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

październik  

7. Urząd Gminy 
Platerówka 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

październik  
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- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

8. Urząd Miejski  
Jawor 

Kontrola problemowa: 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

listopad  

9. Urząd Gminy 
śukowice 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

listopad  

10. Biuro Usług 
Turystycznych 
„SUDETY” Rynek 
29 
DzierŜoniów 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji spraw paszportowych 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

grudzień  

11. Urząd Gminy 
Dobromierz 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
Prawidłowość realizacji spraw paszportowych 

od 1.01.2003r. do 
dnia kontroli 

 
 
 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

grudzień  

Wydział Skarbu Pa ństwa 

1. Kłodzkie 
Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych 
Kudowa Zdrój 

Kontrola kompleksowa: 
- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 

od 2002 r.  
do dnia 

zakończenia 
kontroli 

lipiec-sierpień  

2. Przedsiębiorstwo 
Budowy i 
Utrzymania Dróg i 
Mostów w Wołowie 

Kontrola kompleksowa : 
- ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej 

od 2002 r.  
do dnia 

zakończenia 
kontroli 

sierpień-
wrzesień 

 

3. Przedsiębiorstwo 
Usług Techniczno-
Socjalnych 
Jelcz-Laskowice 

Kontrola problemowa 
- ocena prawidłowości sprzedaŜy majątku Skarbu Państwa 

od 2003 r. do 
dnia zakończenia 

kontroli 

październik-
listopad 

 

4. Archiwum „Tawiz” w 
Jeleniej Górze 

Kontrola kompleksowa: 
- ocena prawidłowości prowadzonej działalności w przedmiocie 

od dnia wydania 
decyzji do dnia 

październik  
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zabezpieczenia i udostępniania państwowego zasobu archiwalnego oraz 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 

zakończenia 
kontroli 

5. Archiwum „Medytor” 
w Wałbrzychu 

Kontrola kompleksowa: 
- ocena prawidłowości prowadzonej działalności w przedmiocie 
zabezpieczenia i udostępniania państwowego zasobu archiwalnego oraz 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 

od dnia wydania 
decyzji do dnia 
zakończenia 

kontroli 

listopad  

Wydział Polityki Społecznej 
1. DPS Rościsławice Kontrola problemowa: 

- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 
domy pomocy społecznej, 

stan bieŜący lipiec  

2. DPS Oborniki 
Śląskie 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

3. DPS Nowa Ruda jak wyŜej jak wyŜej lipiec  
4. DPS Bystrzyca 

Kłodzka 
jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

5. DPS Ścinawka 
Dolna 17 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

6. DPS Ścinawka 
Dolna 21 B 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

7. Urząd Miasta 
Bolesławiec 
MOPS 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Kontrola problemowa: 
-standard świadczonych usług w środowiskowym domu samopomocy, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

jak wyŜej sierpień  

8. Urząd Miasta Lubin 
MOPS 
DPS „Szarotka” 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 

jak wyŜej wrzesień  

9. DPS „Prząśnik” 
Brennik 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

10. DPS Legnickie Pole jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  
11. DPS Ostrowina jak wyŜej jak wyŜej październik  
12. DPS Głogów 

ul. Neptuna 22/24 
jak wyŜej jak wyŜej październik  

13. Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Środa Śląska 
Ul. Kilińskiego 28 

Kontrola sprawdzająca: 
- standard świadczonych usług w środowiskowym domu 

samopomocy, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

jak wyŜej październik  

14. DPS „Samarytanin” Kontrola problemowa: jak wyŜej grudzień  
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Wrocław 
ul. Świątnicka 25/27 

- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 
domy pomocy społecznej, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 
15. DPS „ARKA” 

Wrocław 
ul. Jutrosińska 29 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

16. DPS Wrocław 
ul. Objazdowa 40 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

17. Dom Dziecka 
ul.1 Maja 43 
Kąty Wrocławskie 
55-080 

Kontrola sprawdzająca: 
-standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 
świadczonych przez placówkę 
-zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

od dnia 
poprzedniej  

kontroli 

lipiec  

18.  Dom Dziecka Nr 2 
 ul.Chopina 9a 
51-609 Wrocław 

 
j.w. 

 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

sierpień  

19. Dom Dziecka  
ul.Chojnowska 12 
58-330 Jedlina Zdrój 

Kontrola problemowa: 
-standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 
świadczonych przez placówkę 
-zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

od 2002r. do dnia 
kontroli 

sierpień  

20. Dom Dziecka im. 
M.Konopnickiej 
ul.Bronka Czecha 
22 
58-580 Szklarska 
Poręba 

j.w.  od 2002 r. do dnia 
kontroli 

październik   

21. Dom Dziecka 
ul.Kolejowa 43 
56-306 Sułów 

 
j.w 

od 20 sierpnia 
2002r.do dnia 

kontroli 

październik  

22. Dom Dziecka 
im.Św.Dominika 
Śawio 
ul.Ogrodowa 69/71  
55-093 Kiełczów 

Kontrola problemowa: 
-standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 
świadczonych przez placówkę 
-zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacja 

od 2002r. do dnia 
kontroli  

październik  

23. SPZOZ w Bolkowie 
ul. Wysokogórska 6 
58-575 Bolków 

Kontrola sprawdzająca: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00405 

stan bieŜący lipiec 
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24. SPZOZ Środa 
Śląska 
Ul. Konstytucji 3- 
Maja  
55-300 Środa 
Śląska  

Kontrola sprawdzająca: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00247 

Stan bieŜący lipiec  

25. NZOZ „Hipokrates” 
ul. Białoskórnicza 22 
55-300 Środa 
Śląska 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-01008 

stan bieŜący lipiec   

26. NZOZ „Uzdrowisko 
Przerzeczyn Zdrój” 
ul. Zdrojowa 32 
Przerzeczyn 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00229 

stan bieŜący lipiec  

27. NZOZ Ośrodek 
Zdrowia  
ul. Sycowska 34 
56-513 Międzybórz 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00229 

stan bieŜący sierpień  

28. NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 
ul. Mała 1 
Szklarska Poręba 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00890 

stan bieŜący sierpień  

29. NZOZ „IZERMED” 
Sp. z o. o. 
ul. Sanatoryjna 1 
58-580 Szklarska 
Poręba 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00831 

stan bieŜący sierpień   

30. NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno 
Opiekuńczy 
ul. Jana Kazimierza 
1 
59-610 Wleń  

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00295 

stan bieŜący sierpień  

31. NZOZ „SALUS” 
57-300 Kłodzko 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

stan bieŜący sierpień  
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ul. Kusocińskiego 3a fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00094 
32. NZOZ „Uzdrowisko 

Cieplice” 
ul. P. Ściegiennego 
5/7 
58-560 Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00274 

stan bieŜący wrzesień   

33. NZOZ Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej 
„Źródło” 
ul. Sprzymierzonych 
4 
58-560 Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00057 

stan bieŜący wrzesień  

34. NZOZ „Doktor” 
ul. Grottgera 10 
58-500 Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00645 

stan bieŜący wrzesień  

35. NZOZ „Promed” Sp 
z o.o. 
ul. RóŜyckiego 6 
58-506 Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00666 

stan bieŜący wrzesień  
 
 

 

36. SPZOZ w 
Dobroszycach 
ul. Wojska 
Polskiego 22 
56-410 Dobroszyce 
 

Kontrola sprawdzająca 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00890 

stan bieŜący październik   

37. NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego  
ul. Parkowa 37 
56-320 Krośnice 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00558 

stan bieŜący październik   

38. NZOZ AGM-MED. 
ul. H. Brodatego 55 
57-210 Henryków 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

stan bieŜący październik   
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Nr wpisu do rej. 02-00432 
39. Niepubliczny 

Zakład Opiekuńczo 
– Leczniczy 
Ul. Św. Marcina 10 
50-327 Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00542 

stan bieŜący listopad   

40. Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy  
Ul. Dąbrowskiego 8 
55-010 Św. 
Katarzyna 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Nr wpisu do rej. 02-00541 

stan bieŜący listopad   

41. Fundusz Wczasów 
Pracowniczych Sp. z 
o.o. w Warszawie 
Oddział w Lądku 
Zdroju NZOZ 
Sanatorium im. A. 
Ostrowicza ul. 
Paderewskiego 5 
57-540 Lądek Zdrój 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych)  

Kontrola problemowa: 
- stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich 
przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz 
miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje 
dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów. 
 

od 1 stycznia 
2004 do dnia 

kontroli 

lipiec  
 

42. Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe 
"BUDOWLANI" 
Eksport - Import  
Wiesław Dziuda 
ul. Gwiaździsta 61 
53-413 Wrocław 
 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych)  
 

Kontrola problemowa: 
- stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny 

ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry 
oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu 
oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów 

 

od 1 stycznia 
2004 do dnia 

kontroli 

sierpień  
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43. Spółdzielnia 
Przemysłu Tworzyw 
Sztucznych 
Inwalidów 
"CHEMIPOL"  
ul Piękna 64 
50-506 Wrocław 
 
(zakład pracy 
chronionej) 

Kontrola problemowa: 
- zachowanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
- spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnianie przez nie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 

- zapewnienia doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

- prowadzenia ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych 

- prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu 

od 1 stycznia 
2004 do dnia 

kontroli 

wrzesień  

44. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy 
"JANTAR" 
ul. Matuszewskiego 
4 
53-320 Polanica 
Zdrój 
 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
turnusowe) 
 

Kontrola problemowa: 
- stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze 

stanem faktycznym, w zakresie dotyczącym: bazy noclegowej i 
Ŝywieniowej, zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji, 
zaplecza rekreacyjno wypoczynkowego, gabinetu lekarskiego lub 
zabiegowego oraz dostępności  obiektów, pomieszczeń 
infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych. 

 

od 1 stycznia 
2004 do dnia 

kontroli 

październik  

45. Firma Prywatna 
"Osadowski" 
ul.Kraszewicka 23 
58-100 Świdnica 
 
(zakład pracy 
chronionej) 

Kontrola problemowa: 
- zachowanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
- spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnianie przez nie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 

- zapewnienia doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

- prowadzenia ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych 

- prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu 
 

od 1 stycznia 
2004 do dnia 

kontroli 

listopad  
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46. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Szpital Chorób Płuc i 
Nowotworów  
"IZER-MED" Sp. 
zo.o. 
Sanatoryjna 1 
58-580 Szklarska 
Poręba 
 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
turnusowe) 

Kontrola problemowa: 
- stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze 

stanem faktycznym, w zakresie dotyczącym: bazy noclegowej i 
Ŝywieniowej, zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji, 
zaplecza rekreacyjno wypoczynkowego, gabinetu lekarskiego lub 
zabiegowego oraz dostępności  obiektów, pomieszczeń 
infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych. 

 
 

od 1 stycznia 
2004 do dnia 

kontroli 

grudzień  

47. Powiatowy Urząd 
Pracy w Bolesławcu 
 

Kontrola problemowa:      
1. Prawidłowość wydawania decyzji o: 
- uznaniu lub odmowie danej osoby za bezrobotną oraz utracie    
statusu bezrobotnego, 
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie 

lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo 
stypendium, 

- obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, dodatku 
szkoleniowego, stypendium, innych nienaleŜnie pobranych 
świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu 
Pracy,  

- odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub umorzeniu części 
albo całości nienaleŜnie pobranego świadczenia udzielonego z 
Funduszu Pracy. 

2. Prawidłowość rejestracji osób bezrobotnych i innych osób 
poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji 
zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich 
aktywizację zawodową, a w razie braku takich moŜliwości 
wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń 
pienięŜnych. 

3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji 
zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących 
pracy. 

Od 1 stycznia 
2003 r. do dnia 

kontroli 

wrzesień  
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48. Powiatowy Urząd 
Pracy w Głogowie 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

49. Powiatowy Urząd 
Pracy w Jeleniej 

Górze 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

50. Powiatowy Urząd 
Pracy w Miliczu 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

51. Powiatowy Urząd 
Pracy w Lwówku 
Śląskim 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

52. Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubaniu 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

53. Powiatowy Urząd 
Pracy w Wołowie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

54. Powiatowy Urząd 
Pracy w Jaworze 

jak wyŜej jak wyŜej listopad-
grudzień 

 
 

55. Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
 

Wydział Polityki Społecznej – Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno ści 
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56. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Zgorzelcu 

Kontrola problemowa: 
- zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną dokumentacją i 

przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, 

- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i 
procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o 
niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (art. 6c ust.2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 
1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm) 

od 1 stycznia 
2003 r. do dnia 

kontroli 

sierpień  

57. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Polkowicach 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

58. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Świdnicy 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

59. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Legnicy 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

60. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Kamiennej 
Górze 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

61. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Oleśnicy 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

62. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Lubinie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

63. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Strzelinie 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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64. Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Milicz 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

Wydział Środowiska i Rolnictwa 
1. Koło Łowieckie 

„Kszyk”  
pow. Głogów 

Kontrola problemowa: 
- poprawność prowadzenia przez Koło gospodarki łowieckiej, 
- zagospodarowanie obwodów wg rocznych planów łowieckich, 
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji Koła 

stan bieŜący wrzesień Obwody łowieckie 
1,2 i3  

Okręg Legnica 

2.  Koło Łowieckie 
„Cyranka”  
pow. Lubań Śląski 

jak wyŜej stan bieŜący wrzesień Obwody łowieckie 
27 i 30  

Okręg Jelenia Góra 
3. Koło Łowieckie 

„Jaźwiec”  
pow. Polkowice 

jak wyŜej stan bieŜący październik Obwody łowieckie 8 
i 9 

Okręg Legnica 
4. Koło Łowieckie 

„Sport” pow. 
Bolesławiec 

jak wyŜej stan bieŜący październik Obwody łowieckie 
23 

Okręg Jelenia Góra 
5. Koło Łowieckie 

„Diana”  
pow. Kłodzko  

jak wyŜej stan bieŜący listopad Obwody łowieckie 
42 i 44 

Okręg Wałbrzych 
6. Koło łowieckie 

„Róg”  
Po. Wrocław 

jak wyŜej stan bieŜący listopad Obwody łowieckie 
70 i 80 

Okręg Wałbrzych 

7. Rezerwat przyrody 
„Buki Sudeckie” 

Kontrola problemowa: 
-stan rezerwatu 
-oznakowanie 
-określenie zabiegów koniecznych do prawidłowej ochrony rezerwatu. 

stan bieŜący wrzesień Oddział 
Zamiejscowy Jelenia 

Góra 

8. Rezerwat przyrody 
„Wąwóz 
Siedmicki” 

jak wyŜej stan bieŜący wrzesień Oddział 
Zamiejscowy 

Legnica 
9. Rezerwat przyrody 

„Nowa Morawa” 
jak wyŜej stan bieŜący październik Oddział 

zamiejscowy 
Wałbrzych 

10. Rezerwat przyrody 
„Zwierzyniec” 

jak wyŜej stan bieŜący październik  

Wydział Zarz ądzania Kryzysowego 
1. Starostwo Kontrola problemowa: od 31.05.2000 do Wrzesień WZK – DUW 
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Powiatowe 
Kamienna Góra 
(ziemskie)  

- obrona cywilna, 
- obronność, 
- bezpieczeństwo wewnętrzne 

dnia kontroli Wrocław 

 
2. 

Starostwo 
Powiatowe Góra 
(ziemskie)  

jak wyŜej od 27.10.2000 
do dnia kontroli 

październik jak wyŜej 

3. Starostwo 
Powiatowe Jawor 
(ziemskie) 

jak wyŜej od 20.09.2000 
do dnia kontroli 

 Listopad 
 

jak wyŜej 

4. Urząd Gminy 
śórawina 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

rok 2003 do dnia 
kontroli 

Wrzesień WZK – WKO 
DUW Wrocław 

5. Urząd Gminy 
Cieszków 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

6. Urząd Gminy 
śmigród 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

7. Urząd Miasta 
Bolesławiec 

jak wyŜej rok 2003 
 do dnia kontroli 

wrzesień WZK – DUW 
Oddział 

zamiejscowy Jelenia 
Góra 

8. Urząd Miasta 
Lubań 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

9. Urząd Gminy 
Lubań 

jak wyŜej jak wyŜej  październik jak wyŜej 

10. Urząd Gminy 
Platerówka 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

11. Urząd Gminy 
Siekierczyn 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

12. Urząd Miasta  
i Gminy 
Lwówek Śląski 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

13.  Urząd Miasta  
i Gminy  
Gryfów Śląski 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

14. Urząd Gminy 
Mściwojów 

jak wyŜej rok 2001 
 do dnia kontroli 

wrzesień WZK – DUW 
Oddział 

Zamiejscowy 
Legnica 
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15. Urząd Miasta 
Bolków 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

16. Urząd Gminy 
Jerzmanowa 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

17.  Urząd Miasta 
i Gminy Ścinawa 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

18. Urząd Gminy  
Legnickie Pole 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

19.   Urząd Gminy 
Świdnica 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień WZK – DUW 
Oddział 

Zamiejscowy 
Wałbrzych 

20.  Urząd Gminy 
Borów 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

21. Urząd Gminy 
Nowa Ruda 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

22. Urząd Miasta  
i Gminy 
Lądek Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

23. Urząd Miasta  
i Gminy 
Bardo 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

24. Urząd Miasta  
i Gminy  
Szczytna 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

25. Urząd Miasta  
i Gminy Ziębice 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

26. Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

27. Urząd Miasta  
Jedlina Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

28. Urząd Miasta 
Polanica Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

29. Urząd Miejski 
Piechowice 

Kontrola problemowa: 
-  wydatkowanie dotacji z budŜetu państwa na usuwanie skutków 
powodzi 

od 2001r do dnia 
kontroli 

lipiec  

30.  Urząd Gminy  
Stare Bogaczowice 

jak wyŜej od 2003r do dnia 
kontroli 

lipiec Wspólnie z 
Wydziałem 
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Finansów i BudŜetu 
DUW 

31. Urząd Miejski 
Pieszyce 

jak wyŜej od 1999r do dnia 
kontroli 

sierpień jak wyŜej 

32. Urząd Gminy   
Ciepłowody 

jak wyŜej od 1999r do dnia 
kontroli 

sierpień jak wyŜej 

33. Wojewódzki 
Oddział SłuŜby 
Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu 

jak wyŜej od 2003 r. do dnia 
kontroli 

wrzesień  

34. Starostwo 
Powiatowe 
Złotoryja 

jak wyŜej od 2003r. do dnia 
kontroli 

wrzesień Wspólnie z 
Wydziałem 

Finansów i BudŜetu 
DUW 

35. Starostwo 
Powiatowe 
Jelenia Góra 

jak wyŜej od 2003r. do dnia 
kontroli 

październik Wspólnie z 
Wydziałem 

Finansów i BudŜetu 
DUW 

36. Urząd Gminy 
Kłodzko 

jak wyŜej od 2003r. do dnia 
kontroli 

październik  

37. Urząd Miasta i 
Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

jak wyŜej od 2003r. do dnia 
kontroli 

listopad  

38. Urząd Gminy 
śarów 

jak wyŜej od 2003r. do dnia 
kontroli 

listopad  

Biuro Zarz ądzania Funduszami Europejskimi 
1. Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
- kontrola systemu zarządzania i kontroli 

stan bieŜący sierpień  

2. Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd 
Pracy 

jak wyŜej  stan bieŜący sierpień  

3. Jednostka 
pełniąca rolę 
Instytucji 
WraŜającej dla 
działania 3.4 

Jak wyŜej stan bieŜący sierpień  
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Wrocław, dnia  23 czerwca 2004 r.  

 
 

Na podstawie § 47 pkt 2 Regulaminu Dolnośląskiego UW, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem nr 
66  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2002 r. - opiniuję pozytywnie 

 


