
NK.III.2.0930/93/08               ZATWIERDZAM 
 

 
Wrocław,  dnia 19 grudnia 2008 r. 

 
Plan 

kontroli zewnętrznych - kompleksowych problemowych i sprawdzających w  jednostkach podporządkowanych Wojewodzie 
Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w I półroczu 2009 r. 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Rodzaj i tematyka kontroli Okres objęty 
kontrolą 

Termin 
wykonania 
kontroli 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

KONTROLE ZESPOŁOWE 
1. Urząd Gminy Dobroszyce 

 
Wydział Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 
 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

od dnia  
 1 stycznia  

2008 r.  
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
. 

styczeń  
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- realizacja dochodów budŜetu państwa, 
 
 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Dobroszycach: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z 

wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 

kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. 

 
SPZOZ w Dobroszycach, ul. Wojska Polskiego 22 02-
00212: 
-  wymagania jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność 
udzielanych świadczeń ze statutem. 
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2. Urząd Gminy Lubin Wydział  Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 
 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

- realizacja dochodów budŜetowych, 
 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
 
Wydział Infrastruktury: 
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z 

wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

od dnia 
1 stycznia  

2008 r.  
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luty  
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- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

-   realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7  
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 
Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie ul. Sybiraków 13 
- standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej, 

-   zgodność zatrudnienia pracowników z 
wymaganymi kwalifikacjami. 
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości: 
- realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia  
7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia  
18 listopada 2007 

r. 
 do dnia kontroli 

3. Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów 

Wydział  Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 
 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

-  realizacja dochodów budŜetowych 
 

od dnia  
1 stycznia 

2008r.  
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzec  
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Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, 
- rejestracja stanu cywilnego, 
- zmiana imion i nazwisk, 
- sprawy wojskowe, 
Wydział Infrastruktury: 
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wiązowie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z 

wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 

kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

-   realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7  
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości: 
- realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia  
7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia  
18 listopada 2007 

r. 
 do dnia kontroli 
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Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 
 

4 Urząd Miasta i Gminy Góra Wydział Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

-  realizacja dochodów budŜetowych 
 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, 
- rejestracja stanu cywilnego, 
- zmiana imion i nazwisk, 
-     sprawy wojskowe,  
 
Wydział Infrastruktury: 
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Górze: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 

od dnia  
1 stycznia  

2008 r.  
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kwiecień  
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- zgodność zatrudnienia pracowników z 
wymaganymi kwalifikacjami, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

-   realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7  
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Gminny Ośrodek Zdrowia Janowice Wielkie ul. 
Wojska Polskiego 3: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz 
zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze  
ul. Hirszfelda 5: 
- kontrola sprawdzająca – realizacja zaleceń 
pokontrolnych. 
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości: 
- realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia 
18 listopada 2007 

r. 
do dnia kontroli 

5. Urząd Gminy Radwanice 
 

Wydział Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 

od dnia  
1 stycznia  

2008 r.  
do dnia kontroli 

kwiecień  
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- ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 
 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

-  realizacja dochodów budŜetu państwa; 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i  dowodów 

osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
- zmiany imion i nazwisk, 
- sprawy wojskowe. 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radwanicach: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z 

wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 

kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

-   realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7  
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
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alimentów. 
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości: 
- realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
od dnia  

18 listopada 2007 
r. 

 do dnia kontroli 

6. Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda 

Wydział  Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 
 
Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami, 

-  realizacja dochodów budŜetu państwa; 
 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i  dowodów 

osobistych, 
- zmiany imion i nazwisk, 
- sprawy wojskowe. 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 

od dnia 1 stycznia 
2008 r.  

do dnia kontroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maj  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej 
Kłodzie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z 

wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 

kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

-   realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7  
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 
 
SPZOZ w Dziadowej Kłodzie, ul.Słoneczna 7a, 02-
00366: 
-  wymagania jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność 
udzielanych świadczeń ze statutem. 
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości: 
- realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia  
7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia  
18 listopada 2007 

r. 
do dnia kontroli 

7. Starostwo Powiatowe  
w Strzelinie 

Wydział Nadzoru i Kontroli: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków, 
- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego. 
 

od  dnia 
1 stycznia  

2008 r. 
do dnia kontroli 

 

czerwiec  
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Wydział Finansów i BudŜetu: 
- prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami 

-  realizacja dochodów budŜetu państwa; 
 
Wydział Spraw Obywatelskich: 
- prowadzenie ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
- zmiany imion i nazwisk, 
- sprawy wojskowe. 
 
Wydział Infrastruktury: 
- administracja drogowa, 
- zarządzanie ruchem na drogach. 
 
Wydział Polityki Społecznej: 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie: 
- zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z 

wymaganymi kwalifikacjami. 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy 
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych 
- staŜe i przygotowania zawodowe  
- prace interwencyjne i roboty publiczne 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia  
1 stycznia 2007 r. 

do dnia 
rozpoczęcia 

kontroli 
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- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
 
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Strzelinie: 
-  realizacja zadań placówki rodzinnej 
 
Dom Dziecka Placówka Wielofunkcyjna w Górcu: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości: 
- wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa, 
- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,  
w zakresie: zbywania nieruchomości oraz 
udostępniania nieruchomości na podstawie umów 
najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 
- aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciąŜających 
nieruchomości Skarbu Państwa, 
- udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
uŜytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
- realizacja zaleceń pokontrolnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
 

lata 
2006-2008 

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJĄCE 
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 
1. Urząd Gminy 

Rada Gminy  
Osiecznica 

Kontrola problemowa: 
- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych 

od 1 stycznia 
2008 r. 

 

styczeń  
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2. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich  

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

3. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Kłodzko 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

4. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
śarów 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

5. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
w Strzelinie 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

6.  Urząd Miasta i Gminy 
Rada Miejska 
we Wleniu  

jak wyŜej jak wyŜej luty  

7. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
w Gromadce 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

8. Urząd  Miasta i Gminy 
Rada Miejska 
w Piechowicach 

jak wyŜej jak wyŜej luty Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

9. Starostwo Powiatowe 
Rada Powiatu 
w Kamiennej Górze 

Kontrola problemowa: 
- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków 
- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego 

jak wyŜej luty Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

10. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
w Borowie 

Kontrola problemowa: 
- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych 

jak wyŜej marzec  
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11.  Urząd Miasta i Gminy 
Rada Miejska  
w Prusicach 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

12. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
w Mietkowie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

13. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
w Świerzawie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

14. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Stoszowicach 

jak wyŜej jak wyŜej marzec Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

15. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Jerzmanowej 

jak wyŜej jak wyŜej marzec Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

16. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
w Jemielnie 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

17. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
w Zagrodnie 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

18. Urząd Miasta  
Rada Miejska 
w Zgorzelcu 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

19. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Zgorzelcu 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

20. Urząd Miasta  jak wyŜej jak wyŜej maj   
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Rada Miejska 
w Obornikach 

21. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Sulikowie 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

22. Urząd Miasta  
Rada Miejska 
w Nowogrodźcu 

jak wyŜej jak wyŜej maj Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

23. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
w Ząbkowicach Śląskich 

jak wyŜej jak wyŜej maj Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

24. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Legnickim Polu 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

25. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w WądroŜu Wielkim 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

26. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
w Bogatyni 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

27. Urząd Miasta  
Rada Miejska 
w Świeradowie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Oddział 
Zamiejscowy  

w 
Wałbrzychu 

28. Tłumacze przysięgli języka 
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego  
–   20 osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z 
dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza 
przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów; 
-       pobieranie wynagrodzenia określonego w 

od dnia 
01.01.2007 r.  
do dnia kontroli 

styczeń  
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rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości za 
czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 
administracji publicznej 

29. Tłumacze przysięgli języka 
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego 
–  20 osób 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej luty  

30. Tłumacze przysięgli języka 
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego  
- 30 osób 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej marzec  

31. Tłumacze przysięgli języka  
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego  
- 30 osób 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej kwiecień  

32. Tłumacze przysięgli języka 
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego   
- 20 osób 
 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej maj  

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDśETU 
1. Urząd Gminy  

Janowice Wielkie 
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego w 2008 r. 

od dnia  
1 stycznia 2008 

r. do dnia 
kontroli 

styczeń  

2. Urząd Gminy  
Czernica 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość planowania dochodów budŜetu 

państwa, 
- prawidłowość naliczania i potrącania 5% i 50 % z 

dochodów pozyskiwanych na rzecz budŜetu 
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 

od dnia  
1 stycznia 2008 

r. do dnia 
kontroli 

luty  
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administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jst. ustawami, 

- terminowość i wysokość wpłat dochodów budŜetu 
państwa na rachunek DUW, 

- prawidłowość i terminowość sporządzania 
sprawozdań Rb-27 ZZ, 

- prawidłowość wykorzystania środków 
publicznych na realizację zadań zleconych oraz 
powierzonych jst.                                        

3. DUW we Wrocławiu Zarząd 
Przejść Granicznych z 
siedzibą w Jeleniej Górze 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego w 2008 r. 

jak wyŜej marzec  

4. Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śląskich 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego w 2008 r. 

jak wyŜej kwiecień  

5. Urząd Miejski w Świdnicy Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków  dotacji  
udzielonej  w 2008 r. z  rezerwy celowej przeznaczone 
na sfinansowanie – w ramach wdraŜania reformy 
oświaty – zakończenia dwuletniego programu 
pilotaŜowego nauczania języka angielskiego od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie 
styczeń-sierpień 2008 r.)  
w wysokości 131.600,00 zł. 

rok 2008 maj  

6. Starostwo Powiatowe  
w Środzie Śląskiej 

Kontrola problemowa:  
- prawidłowość planowania dochodów budŜetu    

państwa, 
- prawidłowość naliczania i potrącania 5%  

i 25% z dochodów pozyskiwanych na rzecz  
budŜetu państwa w związku z realizacją zadań z   
zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań 
zleconych jst. ustawami, 

od dnia  
1 stycznia 2008 

r. do dnia 
kontroli 

maj  



 18

- terminowość i wysokość wpłat dochodów  
budŜetu państwa do DUW, 

- prawidłowość i terminowość sporządzania   
sprawozdań Rb-27 ZZ, 

- prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
na realizację zadań zleconych oraz powierzonych 
jst. 

7. Urząd Miejski w Wałbrzychu Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków  dotacji  

udzielonej  w 2008 r. z  rezerwy celowej 
przeznaczone na sfinansowanie  
– w ramach wdraŜania reformy oświaty – 
zakończenia dwuletniego programu pilotaŜowego 
nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej 
(w okresie styczeń-sierpień 2008 r.) w wysokości 
131.600,00 zł.  

rok 2008 czerwiec  

8. Starostwo Powiatowe  
w Wałbrzychu 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego w 2008 r. 

od dnia  
1 stycznia 2008 r. 

do dnia kontroli 

czerwiec  

9. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa we Wrocławiu 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
Wojewodę Dolnośląskiego w 2008 r. 

od dnia  
1 stycznia 2008 r. 

do dnia kontroli 

czerwiec  

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
1. Ośrodek doskonalenia 

techniki jazdy  
„Tor Rakietowa”  
we Wrocławiu  

Kontrola problemowa: 
- spełnienie wymagań do prowadzenia ośrodka 
doskonalenia techniki jazdy, 
- zgodność prowadzonego szkolenia z programem, 
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji. 

od września   
2008 r.  

do dnia kontroli 

marzec  

2. „Manewr” s.c. we Wrocławiu Kontrola problemowa: 
- prawidłowość prowadzenia kursów dokształcających 

od dnia  
1 stycznia 2008 

czerwiec  
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kierowców wykonujących transport drogowy. r.  
do dnia kontroli 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  I CUDZOZIEMCÓW 
1. Urząd Gminy Kostomłoty Realizacja zadań zleconych z zakresu:  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
- rejestracji stanu cywilnego, 
- zmiany imion i nazwisk 

od 1 stycznia 2008 
r. do dnia 
kontroli 

styczeń  

2. Urząd Gminy Męcinka Realizacja zadań zleconych z zakresu: 
- ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej styczeń  

3. Urząd Miejski w Kowarach Realizacja zadań zleconych z zakresu:  
-ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
- rejestracji stanu cywilnego, 
- zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej luty  

4. Urząd Gminy  
Legnickie Pole 

Realizacja zadań zleconych z zakresu: 
- ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej luty  

5. Urząd Miasta i Gminy  
w Lwówku Śląskim   

Realizacja zadań zleconych z zakresu:  
-ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
- rejestracji stanu cywilnego, 
- zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej marzec  

  6. Urząd Gminy Marciszów Realizacja zadań zleconych z zakresu: 
- ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej marzec  

7. Urząd Gminy Łagiewniki Realizacja zadań zleconych z zakresu:  
-ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
- rejestracji stanu cywilnego, 
- zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej 
 

kwiecień  

8. Urząd Miasta i Gminy w 
Wołowie 
 

jak wyŜej jak wyŜej 
 
 

maj  

9. Urząd Miasta i Gminy w 
Mirsku 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

10. Urząd Gminy Złotoryja Realizacja zadań zleconych z zakresu: 
- ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej czerwiec  
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11. Urząd Gminy Czarny Bór jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  
12. Urząd Miejski  

w śmigrodzie 
Realizacja zadań zleconych z zakresu:  
-ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
- rejestracji stanu cywilnego, 
- zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej czerwiec  

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Marcinowicach 
ul. Tuwima 22 

Kontrola problemowa: 
-realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-zgodność zatrudnienia pracowników jednostki  
z wymaganymi kwalifikacjami, 
-realizacja zadań wynikających z ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, 
-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  
-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów 

od dnia  
1 stycznia  

2008 r.  

styczeń  

2. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w śarowie  
ul. Armii Krajowej 53 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

3. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Kamieńcu Ząbkowickim  
ul. Ząbkowicka 26 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

4. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mściwojowie 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

5. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Starych Bogaczowicach  

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  
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ul. Główna 132 
6. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Strzelinie ul. 
Kamienna 10 

Kontrola problemowa: 
-zgodność zatrudnienia pracowników jednostki  
z wymaganymi kwalifikacjami, 

jak wyŜej czerwiec  

7. Dom Pomocy Społecznej  
w Dobroszycach 
ul. Stawowa 33 

Kontrola problemowa: 
- standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej, 

-    zgodność zatrudnienia pracowników z 
wymaganymi kwalifikacjami. 

od 1 stycznia 2008 
r. 

styczeń  

8. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
„Pałacyk” w  Piotrowicach 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

9. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Bielawie, ul. 3 Maja 20 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

10. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Głogowie,  
ul. Andromedy 23 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

11. Dom Pomocy Społecznej  
w Szarocinie z filią  
w Kamiennej Górze 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

12. Dom Pomocy Społecznej w 
Bielawie ul. śeromskiego 2  
z fili ą w Niemczy  
ul. Świerczewskiego 14 

Kontrola problemowa: 
- standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej, 

-    zgodność zatrudnienia pracowników z 
wymaganymi kwalifikacjami. 

od 1 stycznia 
2008 r. 

kwiecień  

13. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w śmigrodzie 
ul. Rybacka 7 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

14. Dom Pomocy Społecznej  
w Legnickim Polu ul. 

jak wyŜej jak wyŜej maj  
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Benedyktynów 4 
15. Dom Pomocy Społecznej  

w Legnicy ul. Grabskiego 11 
jak wyŜej jak wyŜej maj  

16. Dom Pomocy Społecznej  
w Miliczu  
ul. Kombatantów 1  

jak wyŜej jak wyŜej maj  

17. Dom Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu,  
ul. Objazdowa 40 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

18. Dom Pomocy Społecznej  
w Obornikach Śląskich ul. 
Wyszyńskiego 33 wraz  
z fili ą w Rościsławicach 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

 

od dnia 
otrzymania 

zaleceń 
pokontrolnych 

czerwiec  

19. NZOZ  Centrum Medycyny i 
Rehabilitacji „VILLA 
MEDICA” Wrocław 
ul. Boguszowska 61a 
02-01375 

Kontrola problemowa: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność 
udzielanych świadczeń ze statutem. 

jak wyŜej styczeń  

20. NZOZ Laser Town Centrum 
Medycyny Laserowej 
Wrocław 
ul. Długosza 4 
02-01386 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

21. NZOZ Strachocin 
Wrocław 
ul. Strachocińska 74 
02-01470 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

22. Przychodnia Leczniczo – 
Rehabilitacyjna DIAGMED 
Wrocław 
ul. Kasprowicza 58/60 
02-01132 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  
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23. Przychodnia Specjalistyczna 
ECHO MED. Wrocław 
Ul. Przybyszewskiego 17 
02-01001 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

24. NZOZ „MEDICONCEPT”  
Wrocław ul. Krzycka 94 
02-01028 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  
 

 

25. NZOZ NUTRIMED 
Dolnośląskie 
Lubin , ul. Leśna 8 
02-01298 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

26. Centrum Diagnostyczno –
Terapeutyczne „MEDICUS” 
Sp. z o.o. Lubin, ul. Leśna 8 
02-00226 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

27. Miedziowe Centrum Zdrowia 
S.A. NZOZ Lubin,  
ul. Curie Skłodowskiej  66 
02-0088 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

28. NZOZ „Na Biskupinie”  
Sp. z o.o. Wrocław,  
ul. Olszewskiego 21 
02-00296 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

29. AKSON Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej w Urazach i 
Chorobach Kręgosłupa 
Wrocław, ul. Bierutowska 23 
02-00869 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

30. NZOZ PLR Barbara 
Mierzwińska 
Wiązów, pl. Wolności 18 
02-00145 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  
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31. NZOZ PLR Teresa Szczypek 
Wiązów,  
ul. Armii Ludowej 18 
02-00221 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

32. NZOZ w Wiązowie 
ul. Pocztowa 6 
02-00439 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

33. NZOZ Centrum Rehabilitacji 
„GAJA”  Stanisław Styś 
Bielawa, ul. Piastowska 58 
02-01451 

jak wyŜej  jak wyŜej marzec  

34. NZOZ TUTOR-MED. 
Anna i Grzegorz Wolniczek 
Bielawa, Os. XXV-lecia 9/21 
02-01087 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

35. NZOZ MEDIDENT 
Bielawa, ul. Piastowska 42/3 
02-01379 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

36. NZOZ PLR D. Gocha-
Chmielewska i J. 
Chmielewski 
Góra, ul. Kazimierza 
Wielkiego 15B 
02-00107 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

37. Przychodnia Lekarzy 
Specjalistów 
PHARMA-MEDICA 
Góra, ul. Świętosławy 1 
02-00870 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

38. NZOZ „ARKA” 
Góra, ul. Poznańska 28 
02-01409 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  
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39. NZOZ „AMICUS” 
Góra, ul. Świętosławy 1/5 
02-01412 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

40. NZOZ EUROMEDICA 
Bielawa, ul Wolności  97 
02-01307 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

41. Centrum Medyczne 
EUROMED  
Nowa Ruda, Rynek 17 
02-01207 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

42. NZOZ  „TUR-MED.” Beata 
Turańska 
Nowa Ruda , Teatralna 11 
02-01473 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

43. NZOZ ANIMED 
Nowa Ruda , ul. Piastów 6 
02-01170 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

44. Strzelińskie Centrum 
Medyczne Strzelin,  
ul. Wrocławska 46 
02-01418 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

45. Dolnośląskie Centrum 
Medyczne „DOLVITA” 
Wałbrzych, ul. XV-lecia 99 
02-01446 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

46. NZOZ „Zdrój” 
Szczawno, ul. Wolności  2 
02-01478 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

47. Powiatowy Urząd Pracy  
w Świdnicy  
 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 

 
od dnia 

1 stycznia 2007 
r.  

 
styczeń 
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- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
w trybie art.132 Kpa, art. 154 Kpa, art.155 Kpa oraz 
wznowienia postępowania 
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

do dnia kontroli 

48. Powiatowy Urząd Pracy  
w Jaworze 
 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

 
jak wyŜej 

 
styczeń/luty 

 

49. Powiatowy Urząd Pracy  
we Wrocławiu 
 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy 
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych 
- staŜe i przygotowania zawodowe  
- prace interwencyjne i roboty publiczne 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

 
jak wyŜej 

 
luty/marzec 
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- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

50. Powiatowy Urząd Pracy  
w Trzebnicy 
 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
w trybie art.132 Kpa, art. 154 Kpa, art.155 Kpa oraz 
wznowienia postępowania 
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

jak wyŜej marzec  

51. Powiatowy Urząd Pracy  
w Bolesławcu 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
w trybie art.132 Kpa, art. 154 Kpa, art.155 Kpa oraz 
wznowienia postępowania 
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  

jak wyŜej marzec/kwiecień  
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- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

52. Powiatowy Urząd Pracy  
w Głogowie 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
w trybie art.132 Kpa, art. 154 Kpa, art.155 Kpa oraz 
wznowienia postępowania 
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

jak wyŜej kwiecień  

53. Powiatowy Urząd Pracy  
w Miliczu 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
w trybie art.132 Kpa, art. 154 Kpa, art.155 Kpa oraz 
wznowienia postępowania 
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  

jak wyŜej maj  
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- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

54. Powiatowy Urząd Pracy  
w Kłodzku Filia w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych  
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

jak wyŜej maj/czerwiec  

55. Powiatowy Urząd Pracy  
w Górze 

Kontrola problemowa: 
- warunki i standard pośrednictwa pracy  
- warunki i standard poradnictwa zawodowego i 
informacji zawodowej 
- warunki i standard szkoleń indywidualnych i 
grupowych  
- przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 
w trybie art.132 Kpa, art. 154 Kpa, art.155 Kpa oraz 
wznowienia postępowania 
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
zakresie nienaleŜnie pobranych świadczeń  
- poziom kwalifikacji pracowników realizujących 
zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

jak wyŜej czerwiec/lipiec  

56. Centrum Informacji  Kontrola problemowa: od dnia  lipiec  
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i Planowania Kariery 
Zawodowej w Jeleniej Górze 

- wspomaganie urzędów pracy w prowadzeniu 
poradnictwa zawodowego 
- opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie 
informacji zawodowych oraz innych zasobów 
wspomagających aktywne poszukiwanie pracy  
- prowadzenie zajęć aktywizacyjnych na rzecz 
bezrobotnych i poszukujących pracy  

1 stycznia 2008 
r. do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

57. Dom Dziecka im. St. 
Starzyńskiego 
Kłodzko, ul. Korczaka 1 
powiat kłodzki  

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych.. 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

styczeń  

58. Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza 
Bierutów, ul. 1 Maja 8 c 
powiat oleśnicki 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

od dnia 
1 stycznia 

2008 r. 

 
styczeń 

 

59. Chata „SKSK” 
Świdnica,  
ul. śeromskiego 28/7 
powiat świdnicki 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 

jak wyŜej styczeń  

60. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 
Krosnowice 77a 
powiat kłodzki 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 

od dnia załoŜeni 
placówki -   

19 sierpnia 2008 r. 

luty  

61. Dom Dziecka  
Oborniki Śląskie,  
ul. Parkowa 6  
powiat trzebnicki 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych. 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

luty  

62. Dom Dziecka  
Golanka Dolna 6 
powiat legnicki 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

od dnia 
1 stycznia 

2008 r. 

luty  

63. Rodzinny Dom Dziecka nr 10 
we Wrocławiu 
ul. Kasztelańska 11/12 

Kontrola sprawdzająca 
-realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

marzec  
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64. Ognisko Wychowawcze dla 
Dziewcząt Lubań 
ul. Wrocławska 17 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

od dnia 
1 stycznia 
2008 r. 

marzec  

65. 
Placówka Wielofunkcyjna  
„Dziecięcy Dom” Wrocław 
ul. Parkowa 2 

Kontrola sprawdzająca 
-realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
marzec  

66. 

Dom Dziecka im. Dr H. 
Jordana w Kaczorowie ul. 
Kamiennogórska 9 
powiat jaworski 

Kontrola sprawdzająca 
-realizacja zaleceń pokontrolnych 

jak wyŜej kwiecień  

67. 

Dom Dziecka Sióstr 
ElŜbietanek  
Bolesławiec, ul. Kubika 4 
powiat bolesławiecki 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

od dnia 
1 stycznia 
2008 r. 

kwiecień  

68. 
Rodzinny Dom Dziecka nr 21 
Wrocław 
ul. Włościańska 38B 

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej. 

od dnia  
1 stycznia 2008 r. 

maj  

69. 
Dom Dziecka  „Sobieradzik” 
w Wojcieszowie, ul Targowa 
powiat złotoryjski 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

jak wyŜej maj  

70. 
Dom Dziecka Nr 2 
„Dąbrówka” Jelenia Góra  
ul. Podgórzyńska 6 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

jak wyŜej maj  

71. 

Dom Dziecka pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
Zgromadzenia Sióstr św. 
ElŜbiety 
Legnica ul. Słubicka 13 

Kontrola problemowa: 
- kwalifikacje pracowników, 
- wskaźnik zatrudnienia pracowników. 

od dnia  
1 stycznia 2008 r. 

czerwiec  

72. 

Produkcyjno – Usługowa 
Spółdzielnia Inwalidów w 
likwidacji  
52-019 Wrocław,  

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość zachowania wskaźników zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, 
-spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowane 

od dnia  
1 lipca 2008 r. 

styczeń  
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ul. Brochowska 21 
(zakład pracy chronionej) 

przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnienie 
przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 
oraz spełnianie przez nie wymagań dostępności, 
- zapewnienie przez pracodawcę doraźnej, 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i 
usług rehabilitacyjnych, 
- prowadzenie ewidencji środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 
rachunku bankowego środków tego funduszu. 
 
 

73. 

Centrum Turystyczno – 
Handlowe PIAST TOURIST 
Teresa Czerwnińska 
ul. Jerzego Libana 12 
59-220 Legnica 
(organizator turnusów 
rehabilitacyjnych) 
 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji turnusów na podstawie i 
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. 
 
 

jak wyŜej marzec  

74. 

Rezydencja „Markus”  
ul. Dolina Czerwienia 14 
Przesieka 
58-562 Podgórzyn 
(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. 
 
 

stan bieŜący kwiecień  
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75. 

Stowarzyszenie 
Neuropsychologiczne 
POD KLONOWYM  
LIŚCIEM 
Wrocław 
ul. Powstańców Śląskich 
188/10 (organizator turnusów 
rehabilitacyjnych) 
 
 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji turnusów na podstawie i 
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 dnia  
1 lipca 2008 r. 

maj  

WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOSCI 
1. Urząd Miejski w 

Nowogrodźcu 
Kontrola problemowa:  
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i 
jednostek samorządu terytorialnego. 

od dnia  
18 listopada 2007 

r. 
 do dnia kontroli 

styczeń  

2. Starostwo Powiatowe  
w Bolesławcu 

Kontrola problemowa: 
- wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa, 
- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,  
w zakresie: zbywania nieruchomości oraz 
udostępniania nieruchomości na podstawie umów 
najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 
- aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciąŜających 
nieruchomości Skarbu Państwa, 
- udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
uŜytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
- realizacja zaleceń pokontrolnych. 

lata 2006- 2008 styczeń/luty  

3. Starostwo Powiatowe 
w Złotoryi 

jak wyŜej lata 2006- 2008 kwiecień/maj  

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
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1. Starostwo Powiatowe  
w Legnicy 

Kontrola problemowa: 
- bezpieczeństwo wewnętrzne 
- obrona narodowa 

od 7.12.2005 r. 
do dnia kontroli 

luty WZK – DUW 
Wrocław 

 
2. 

Starostwo Powiatowe  
w Lubinie 

jak wyŜej od 28.06.2006 r. 
do dnia kontroli 

marzec jak wyŜej 

3. Starostwo Powiatowe  
w Bolesławcu 

jak wyŜej od 28.09.2005r. 
do dnia kontroli 

kwiecień 
 

jak wyŜej 

4. Starostwo Powiatowe  
w Lubaniu 

jak wyŜej od 27.04.2005r. 
do dnia kontroli 

maj jak wyŜej 

5. Starostwo Powiatowe  
w Wałbrzychu 

jak wyŜej od 29.06.2005r. 
do dnia kontroli 

czerwiec jak wyŜej 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 
1. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
SłuŜba Dróg i Kolei  
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. 
Tarnówek 

2008 styczeń  

2. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
SłuŜba Dróg i Kolei  
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego:  
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
328 km 110+583 w m. Ciechanowice 

2008 styczeń  

3. 

Urząd Gminy Legnickie Pole 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: Przebudowa dróg 
gminnych na terenie gminy Legnickie Pole 
 

2008 styczeń  

4. 

Urząd Miejski w Ziębicach 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: „Rewaloryzacja 
zabytkowego ratusza w Ziębicach” 
 

2008 luty  
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5. 

Urząd Miejski  
w  Lubinie 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: Budowa 
infrastruktury drogowej - os. Zalesie -podstawy  
drogowego dla strefy handlowo-usługowej 
 

2008 luty  

6. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
SłuŜba Dróg i Kolei  
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 
do autostrady A - 4” w ramach którego będzie 
2008realizowane zadanie w „km 77-587+80-150 
Godzieszów – Henryków Lubański”  

2008 luty  

7. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
SłuŜba Dróg i Kolei  
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego „Przebudowa 
mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr 328 km 
112+680 w m. Marciszów” 

2008 marzec  

8. 

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego:  
Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i 
budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z 
klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego 
Ośrodka Kultury w Chocianowie  

2008 marzec  

9. 

Starostwo Powiatowe w 
Lubinie 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1219D Obora-Szklary Górne, 
od km 4+369 do 10+420 
 

2008 marzec  
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10. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
SłuŜba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego „Modernizacja 
budynków oddziałów I i IA gru źlicy i Chorób Płuc 
pod kątem dostosowania do obowiązujących 
wymagań sanitarnych wraz z termomodernizacją”  

2008 marzec  

11. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
Szpital Wojewódzki w 
Jeleniej Górze 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego „Modernizacja 
pracowni diagnostyki medycznej w Szpitalu 
Wojewódzkim w Jeleniej Górze” 

2008 kwiecień  

12. 

Starostwo Powiatowe w  
Oławie 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 D, ul. Ofiar 
Katynia w Oławie 

2008 kwiecień  

13. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
- Szpital Wojewódzki w 
Jeleniej Górze 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego „Adaptacja 
pomieszczeń budynków w Szpitalu Wojewódzkim 
w Jeleniej Górze - dla potrzeb lokalizacji 
Pogotowia Ratunkowego”  

2008 kwiecień  

14. 

Urząd Gminy Bolków 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: Odbudowa drogi 
nr ewidencyjny 241 w Sadach Dolnych 
 

2008 kwiecień  

15. 
Urząd Gminy Nowa Ruda 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”  

2008 kwiecień  
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16. 

Urząd Gminy Dobromierz 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego:  
Modernizacja drogi gminnej ul. Sportowa w 
Roztoce 
 

2008 maj   

17. Urząd Miejski  
w Szczawnie Zdroju 
 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: 
Renowacja Teatru Zdrojowego w Szczawnie 
Zdroju wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji 
przeciwpoŜarowej oraz prac 
termomodernizacyjnych 

2008 maj  

18. Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
Zespół Szkół Licealnych i 
Mistrzostwa Sportowego w 
Karpaczu  
 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego „Budowa hali 
sportowej w Zespole Szkół Licealnych i 
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu” 

2008 maj  

19. 
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”   

2008 maj  

20. 
Urząd Gminy Siekierczyn 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”  

2008 maj  

21. 

Urząd Gminy Wisznia Mała 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego:  
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową 
wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1370 D w Psarach przy 
ul. Parkowej  

2008 czerwiec  
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22. Starostwo Powiatowe w 
Miliczu 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego:  
Szpital w Miliczu 

2008 czerwiec  

23. 

Urząd Gminy Grębocice 

Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach Kontraktu wojewódzkiego: „Rozbudowa i 
zmiana sposobu uŜytkowania budynku byłej szkoły z 
przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości 
Grębocice ul. Kościelna 18 A” 
 

2008 czerwiec  

24. 

Urząd Miasta i Gminy Prusice 
Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”  

2008 czerwiec  

25. 

Urząd Gminy Kondratowice 
Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”  

2008 czerwiec  

26. 

Urząd Miasta Oleśnica  
Kontrola problemowa realizacji projektu 
dofinansowanego środkami budŜetu państwa w 
ramach programu „Moje boisko ORLIK-2012”  

2008 czerwiec  

 
Wrocław, dnia 19 grudnia 2008 r.  

 
Na podstawie § 55 pkt 1 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem nr 261 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2006r. - opiniuję pozytywnie 


