
NK.III.2.0930/51/07 
  
ZATWIERDZAM 
Wojewoda Dolno śląski  
  
Wrocław, dnia 21 czerwca 2007 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 2007 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 Miasta  

i Gminy  Syców 

  

Wydział Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja stanu cywilnego, 

          zmiana imion i nazwisk, 

          sprawy wojskowe; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

          prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

od 01.01.2006 r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

sierpień   



zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

          realizacja dochodów budŜetu państwa 

Wydział Polityki Społecznej:  

- prawidłowość wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie: 

          realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

          realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

          sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 

SPZOZ „Przychodnia w Sycowie”, Syców, ul. Warszawska 

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

Wydział Infrastruktury:  

- ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

2. Starostwo Powiatowe 
Milicz 

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

          realizacja dochodów budŜetu państwa 

Wydział Środowiska i Rolnictwa  

- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne 

Wydział Polityki Społecznej:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

- zgodność zatrudnienie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

od 01.01.2006r. do 
dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wrzesień   



Dom Pomocy Społecznej w Miliczu 

Dom Pomocy Społeczne w Krośnicach 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miliczu 

- standard obowiązujących podstawowych usług, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

ZPZOZ w Miliczu, ul. Grzybowa 1 

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

Dom Dziecka ul. Kolejowa 43, Sułów, 56-300 Milicz  

- przygotowanie placówki do wypełniania specjalistycznych zadań - 
przestrzeganie zasady zatrudniania wyłącznie osób o odpowiednich 
kwalifikacjach 

Wydział Skarbu Pa ństwa i Nieruchomo ści:  

a) ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: 

- zbywania nieruchomości, 

- udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierŜawy 
i uŜyczenia 

c)   aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i trwały 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

od dnia  

1 sierpnia  

2006 r. 

  

  



zarząd obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 

d) udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i 
trwały zarząd. 

od dnia  

1 stycznia  

2004 r.  

do dnia kontroli 
3. Urząd Miasta  

i Gminy Pieńsk 

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja stanu cywilnego, 

          zmiana imion i nazwisk, 

          sprawy wojskowe; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetu państwa 

Wydział Polityki Społecznej:  

- prawidłowość wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na 

od 01.01.2006r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wrzesień   



sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku: 

          realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

          realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

          sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej; 

Wydział Infrastruktury:  

- ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

4 Urząd Gminy 
DzierŜoniów 

Wydział Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 

Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji:  

od 01.01.2006 r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

październik   



          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          sprawy wojskowe. 

Wydział Infrastruktury:  

- ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

          realizacja dochodów budŜetu państwa 

Wydział Polityki Społecznej:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzier Ŝoniowie  

          realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

          realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

          sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5. Urząd Gminy Wydział Nadzoru i Kontroli:  od 01.01.2006r. do listopad OZ Wałbrzych 



Platerówka 

  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja aktów stanu cywilnego 

          sprawy z zakresu zmian imion i nazwisk, 

          sprawy wojskowe. 

Wydział Infrastruktury:  

          ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetu państwa 

Wydział Polityki Społecznej:  

- prawidłowość wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce: 

          realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 

dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

          realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

          sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Platerówce, 
Platerówka 51 

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

  

  

  

  

  

  

6. Starostwo Powiatowe 
Jawor 

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetu państwa  

Wydział Infrastruktury:  

- administracja drogowa, zarządzanie ruchem na drogach. 

Wydział Polityki Społecznej:  

od 01.01.2006 r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

listopad   



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie z filiami w Jaworz e i 
Mierzycach  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworze:  

- standard obowiązujących podstawowych usług, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

Dom Dziecka w Kaczorowie, 59-400 Jawor  

- przygotowanie placówki do wypełniania specjalistycznych zadań - 
przestrzeganie zasady zatrudniania wyłącznie osób o odpowiednich 
kwalifikacjach 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaworze, Jawor, ul. Szpitalna 13 a  

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

Wydział Środowiska i Rolnictwa  

- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne 

Wydział Infrastruktury:  

- administracja drogowa, zarządzanie ruchem na drogach. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

od dnia  

1 stycznia  

         2005 r.  

 do dnia kontroli 
7. Starostwo Powiatowe 

Wołów 
Wydział Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetu państwa 

Wydział Polityki Społecznej:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

od 01.01.2006 

. do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

grudzień   



          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie:  

- standard obowiązujących podstawowych usług, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

Wielofunkcyjna Placówka Opieku ńczo – Wychowawcza „Wiosna” 
Krzydlina Mała 70, 56-100 Wołów  

- realizacja zadań placówki wielofunkcyjnej 

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołowie, Wołów, ul. 
Inwalidów Wojennych 26: 

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

Wydział Środowiska i Rolnictwa  

- realizacja przez Starostów zadań wynikających z ustawy Prawo 
Wodne 

  

  

  

  

  

  

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJ ĄCE 
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI  

1. Urząd Miejski 

Rada Miejska Boguszów 
Gorce 

Kontrola problemowa: 

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

- prowadzenie zbioru przepisów gminnych 

od 01.01.2006 r  

do dnia kontroli 

sierpień OZ Wałbrzych 

2. Urząd Gminy  jak wyŜej jak wyŜej sierpień OZ Wałbrzych 



Rada Gminy 

Stare Bogaczowice 
3. Urząd Gminy 

Rada Gminy Kotla 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień   

4. Urząd Gminy 

Rada Gminy 

Marciszów 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień   

5. Urząd Miasta Rada 
Miasta 

Kłodzko 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień OZ Wałbrzych 

6.  Urząd Miasta i Gminy 

Rada Gminy Lwówek 
Śląski 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień OZ Wałbrzych 

7. Urząd Gminy  

Rada Gminy 

Szczytna 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień   

8. Urząd Gminy 

Rada Gminy  

Leśna 

jak wyŜej jak wyŜej październik   

9. Urząd Miejski 

Rada Miejska 

Głuszyca 

jak wyŜej jak wyŜej październik OZ Wałbrzych 



10. Urząd Miasta,  

Rada Miasta 

Jaworzyna Śląska 

jak wyŜej jak wyŜej październik OZ Wałbrzych 

11.  Urząd Gminy Rada 
Gminy Chojnów 

jak wyŜej jak wyŜej październik   

12. Urząd Gminy  

Rada Gminy 

Dobromierz 

jak wyŜej jak wyŜej październik   

13. Urząd Miejski  

Rada Miejska 

Lubawka 

jak wyŜej jak wyŜej listopad OZ Wałbrzych 

14. Urząd Miasta i Gminy 

Rada Miejska 

Lądek Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej listopad   

15. Urząd Gminy  

Rada Gminy 

Mysłakowice  

jak wyŜej jak wyŜej listopad OZ Wałbrzych 

16. Urząd Miejski  

Rada Miejska  

Świdnica  

jak wyŜej jak wyŜej listopad   

17. Urząd Gminy  jak wyŜej jak wyŜej grudzień   



Rada Gminy  

Ciepłowody 
18. Starostwo Powiatowe  

Rada Powiatu  

Lubań 

Kontrola problemowa: 

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego 

jak wyŜej grudzień OZ Wałbrzych 

19. Starostwo Powiatowe  

Rada Powiatu  

Oleśnica  

jak wyŜej jak wyŜej grudzień   

20. Starostwo Powiatowe  

Rada Powiatu  

Środa Ślaska  

jak wyŜej jak wyŜej grudzień   

21. Rada Miasta  

Duszniki Zdrój  

Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych jak wyŜej wrzesień   

22. Urząd Miasta  

Rada Miasta Jedlina 

jak wyŜej jak wyŜej październik   

23. Rada Miejska  

Ziębice 

jak wyŜej jak wyŜej listopad   

24. Tłumacze przysięgli 
języka niemieckiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego –   30 
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 rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 

od dnia 
01.01.2005 r 

do dnia kontroli 

wrzesień   



publicznej 

25. Tłumacze przysięgli 
języka niemieckiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego –   30 
osób 

jak wyŜej jak wyŜej październik   

26. Tłumacze przysięgli 
języka niemieckiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego –   30 
osób 

jak wyŜej jak wyŜej listopad   

27. Tłumacze przysięgli 
języka niemieckiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego –   30 
osób 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień   

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUD śETU 
1. Dolnośląski Zespół 

Parków 
Krajobrazowych we 
Wrocławiu 

  

Kontrola sprawdzająca: 

          prawidłowość gospodarowania środkami transportu 

Od dnia    

1 stycznia 2006r.  

do dnia kontroli 

lipiec   

2. Urząd Gminy 

Świdnica 

Kontrola problemowa: 

- prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej z rezerwy 
celowej na dopłaty do paliwa rolniczego 

I półrocze  

2007 r. 

lipiec   

3. Urząd Miasta  

i Gminy Kąty 
Wrocławskie  

jak wyŜej jak wyŜej lipiec   

4. Urząd Miasta  

i Gminy Góra 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec   

5. Urząd Gminy Wąsosz jak wyŜej jak wyŜej lipiec   



6. Urząd Miejski  Strzelin Kontrola problemowa: 

- prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej z rezerwy 
celowej na dopłaty do paliwa rolniczego 

Kontrola sprawdzająca: 

- prawidłowość sporządzania kwartalnych sprawozdań RB-27ZZ z 
wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej 

I półrocze 

2007 r. 

sierpień   

7. Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój 

Kontrola problemowa 

- prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, naliczania i 
potrącania 5% i 50% z dochodów pozyskiwanych na rzecz budŜetu 
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej 

- terminowość i prawidłowość ustalania kwot dochodów 
podlegających odprowadzeniu do budŜetu państwa 

jak wyŜej wrzesień   

8. Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej  

we Wrocławiu 

Kontrola sprawdzająca: 

- realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z 2006 
r., w tym: przestrzeganie przyjętych w jednostce zasad 
przeprowadzania inwentaryzacji, prawidłowość dokumentowania 
udzielanych zamówień publicznych 

2006 r.  

do dnia kontroli 

wrzesień   

9. Urząd Miasta 
Wrocławia 

Kontrola problemowa: 

- prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za czynności 
związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno- kartograficznego, 

- sprawdzenie legalności i celowości wydatkowania środków 
budŜetowych na zadania geodezyjno-kartograficzne, 

- prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

jak wyŜej październik Wydział Geodezji 



  

  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  

1. Starostwo Powiatowe  

Oława 

Kontrola problemowa: 

          administracja drogowa, zarządzanie ruchem na drogach  

od dnia  

1 stycznia  

2005 r.  

do dnia kontroli 

lipiec   

2. Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień   

3. Starostwo Powiatowe  

DzierŜoniów 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień   

4. Starostwo Powiatowe  

Góra 

jak wyŜej jak wyŜej październik   

5. Starostwa Powiatowe  

Świdnica 

jak wyŜej jak wyŜej listopad 

  

  

WYDZIAŁ SKARBU PA ŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI 
1. Starostwo Powiatowe  

w Górze 

Kontrola problemowa z zakresu: 

a) ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: 

- zbywania nieruchomości, 

- udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierŜawy 
i uŜyczenia 

c)   aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste           i   

od dnia 

 1 stycznia 2002r.  

do dnia kontroli 

październik/ 

listopad 

  



trwały zarząd obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 

d) udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i 
trwały zarząd. 

2. Starostwo Powiatowe w 
Kamiennej Górze 

jak wyŜej od dnia  

1 stycznia  

2002 r.  

do dnia kontroli 

listopad/ 

grudzień 

  

  

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
1. Urząd Gminy 

Ciepłowody 
Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

-rejestracji stanu cywilnego 

-zmiany imion i nazwisk. 

od 1.01.2006r. do 
dnia kontroli 

  

sierpień Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

2. Urząd Gminy  

Kłodzko 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

  

jak wyŜej 

  

  

wrzesień jak wyŜej 

3. Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zleconych z zakresu  

-rejestracji stanu cywilnego 

-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

4. Urząd Miejski Bielawa jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 
5. Urząd Gminy Walim Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zleconych z zakresu: 

          ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej listopad jak wyŜej 

 6. Urząd Miasta 
Wałbrzych 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 



7. Urząd Miasta Karpacz Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

-rejestracji stanu cywilnego 

-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej 

  

sierpień Oddział Zamiejscowy  

Jelenia Góra 

8. Urząd Miejski Kowary jak wyŜej jak wyŜej 

  

  

październik jak wyŜej 

9. Urząd Miasta 
Piechowice 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej październik jak wyŜej 

10. Urząd Miasta  

i Gminy Bogatynia 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

-rejestracji stanu cywilnego 

-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej listopad jak wyŜej 

11. Urząd Miejski Szklarska 
Poręba 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

12. Urząd Miasta Oława Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

-rejestracji stanu cywilnego 

-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej wrzesień SO we Wrocławiu 

13. Urząd Gminy Krośnice jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 
14. Urząd Miasta  

i Gminy Strzelin 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 



15. Urząd Miasta  

i Gminy Bierutów 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

16. Urząd Gminy 
Gaworzyce 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

-rejestracji stanu cywilnego 

-zmiany imion i nazwisk. 

jak wyŜej sierpień Oddział Zamiejscowy  

Legnica 

17. Urząd Gminy 
Chocianów 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

18. Urząd Gminy Rudna jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 
19. Urząd Gminy Kunice Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

- dowodów osobistych 

  

jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

20. Urząd Gminy 
Krotoszyce 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  
1. Urząd Gminy Czernica  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czernicy 

Kontrola problemowa: 

          realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 

          zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, 

          realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, 

          postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i w sprawach 
zaliczki alimentacyjnej 

od dnia 

1 stycznia  

2006r. 

lipiec   

2. Urząd Gminy Kostomłoty 

Ośrodek Pomocy 

jak wyŜej jw.. listopad   



Społecznej w 
Kostomłotach 

3. Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Kątach Wrocławskich 

jak wyŜej jw. grudzień   

4. Powiat  

Jelenia Góra 

Dom Pomocy Społecznej  
w Miłkowie 

Kontrola kompleksowa: 

- standard obowiązujących podstawowych usług, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

jw. lipiec   

5. Dom Pomocy Społecznej 
„Pogodna Jesień” w 
Jeleniej Górze 

jw. jw. lipiec   

6. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Świdnicy 

jw. jw. lipiec   

7. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Bolesławcu,  

ul. Parkowa 

jw. jw. sierpień   

8. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Bolesławcu, 

ul. 1000-Lecia 

jw. jw. sierpień   

9. Powiat Zgorzelec Dom 
Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu, 

ul. Przechodnia 8 

jw. jw. październik   

10. Środowiskowy Dom jw. jw. październik   



Samopomocy  

W Bielawie 
11. Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w DzierŜoniowie 

jw. jw. październik   

12. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w śmigrodzie 

jw. jw. grudzień   

13. Miasto Wrocław 

  

Archidiecezjalna 
Poradnia Adopcyjna – 
Ośrodek Adopcyjno – 
Opiekuńczy 

ul. Katedralna 4/25 

50-328 Wrocław 

Kontrola sprawdzająca: 

- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

lipiec   

14. Miasto Wrocław 

  

Placówka Wielofunkcyjna 
„Dziecięcy Dom” 

ul. Parkowa 2 

51-616 Wrocław 

Kontrola problemowa: 

- przygotowanie placówki do wypełniania specjalistycznych zadań 

- przestrzeganie zasady zatrudniania wyłącznie osób o 
odpowiednich kwalifikacjach 

od dnia 

1 stycznia  

2006 r. 

sierpień   

15. Powiat Kłodzki Kontrola kompleksowa: jw. październik   



  

Rodzinny Dom Dziecka 

ul. Nadrzeczna 2 

57-521 Gorzanów 

- realizacja zadań placówki rodzinnej 

16. Polskie Centrum Zdrowia 
Instytut Medyczny – 
Oddział Ziębice 
Przychodnia 
Specjalistyczna Szpital 
Długoterminowy Ziębice, 
ul. Kolejowa 29 

Kontrola problemowa: 

- wymagania , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 

-zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

stan bieŜący lipiec   

17. NZOZ „ESCULAP” Sp. z 
o.o. 

Kudowa Zdrój 

ul. Słoneczna 13 

jak wyŜej jw. lipiec   

18. NZOZ Gongało – 
Labiedź Sp. Partnerska 
Duszniki, ul. Krakowska 
10/17 

jak wyŜej jw. lipiec   

19. NZOZ „Medicus” Sp. z 
o.o. 

Duszniki, ul. 
Sprzymierzonych 11 

jak wyŜej jw. lipiec   

20. NZOZ „MEDYK” 
Świdnica, ul. 
Łukasińskiego 26/28 

jak wyŜej jw. sierpień   

21. NZOZ Sanatorium im. 
Ostrowicza 

Lądek Zdrój 

jak wyŜej jw. sierpień   



ul. Paderewskiego 5 
22. NZOZ „Centrum 

Medyczne OMEGA”  

Lądek Zdrój, 

ul. Graniczna 5 

jak wyŜej jw. sierpień 

  

  

  

23. NZOZ VITA MEDICA 
Milicz, ul. Grzybowa 1 

jak wyŜej jw. wrzesień   

24. NZOZ „MIL-MED” 

Milicz, ul. Grota 
Roweckiego 1a 

jak wyŜej jw. wrzesień   

25. NZOZ „SAL-MED.” 

DzierŜoniów, ul. 
Świdnicka 37a 

jak wyŜej jw. październik   

26. NZOZ DzierŜoniowskie 
Centrum Medyczne 

DzierŜoniów, 

ul. Piastowska 3  

jak wyŜej jw. październik   

27. NZOZ „Jaworskie 
Centrum Medyczne” 
Jawor, ul. Szpitalna 3  

jak wyŜej jw. listopad   

28. NZOZ ONKOMED 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

Marek Bębenek 

Wrocław,  

ul. ŚlęŜna 83 

jak wyŜej jw. listopad   



29. NZOZ „Ośrodek 
Profilaktyki i Lecznictwa 
– Wojnów” 

Wrocław, 

ul. Strachocińska 83 

jak wyŜej jw. listopad   

30. Zakład Opieki Zdrowotnej 
Oddział Dzienny 
Psychiatryczny dla dzieci 
i MłodzieŜy 

Wrocław,  

ul. Białowieska 83 

jak wyŜej  jw. grudzień   

31. NZOZ MEDICOR 

Wrocław, 

ul. Trzebnicka 88 

jak wyŜej jw. grudzień   

32. Ośrodek Wypoczynkowy 
„DOLOMIT”  

ul. Wojska Polskiego 13-
15 

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. 

  

stan bieŜący 

  

lipiec 

  



  
33. Centrum Konferencyjno – 

Rehabilitacyjne „Złoty 
Łan” 

świrki i Wigury 14 

57-540 Lądek 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. 

  

  

jw. 

  

sierpień 

  

34. „DAGA” Sp. z o.o. ul. 
Armii Krajowej 54 

50-541 Wrocław 

  

(zakład pracy chronionej) 

Kontrola problemowa: 

- prawidłowość zachowania 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 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.  

od dnia 

1 lipca 2007 r. 

do dnia kontroli 

  

wrzesień 

  



35. Spółdzielnia Inwalidów 
„SIPRO”  

ul. Zaściankowa 2 

51-501 Wrocław 

  

(zakład pracy chronionej) 

jak wyŜej 

  

jw. październik 

  

  

36. MAGNUM Spółka Jawna  

ul. Metalowców 27 

54-156 Wrocław 

  

(zakład pracy chronionej) 

jak wyŜej jw. listopad   

37. BRATNIAK Biuro 
Turystyczne Grzegorz 
Biczysko 

Rynek 56/57 m3 

50-116 Wrocław 

  

(organizator turnusów 
rehabilitacyjnych) 

  

  

Kontrola sprawdzająca: 

- prawidłowość 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, 
wykonanie zaleceń pokontrolnych. 

  

jw. 

  

grudzień 

  



38.  Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin 

Kontrola problemowa: 

- uprawy konopi włóknistych i prowadzonego w tym zakresie 
rejestru. 

  

2007 r. lipiec   

39. Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice 

jak wyŜej jw. lipiec   

40. Urząd Gminy Ciepłowody jak wyŜej jw. lipiec   
41. Urząd Gminy 

Kondratowice 
jak wyŜej jw. lipiec   

42. Niepubliczny Ośrodek 
Terapii UzaleŜnień od 
Alkoholu, Legnica, ul. 
Powstańców Śląskich 10 

Kontrola problemowa: 

- zgodność świadczonych usług ze standardami obowiązującymi w 
terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków oraz w zakresie 
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu. 

2007 r.  listopad   

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRA WNOŚCI 
1. Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Polkowicach 

Kontrola problemowa: 

- zgodność wydawania 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. 
1997.123.776 ze zm.) 

od dnia  

1 listopada 2006r. 

do dnia kontroli 

lipiec   

2. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Oławie 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 października 
2006r. 

do dnia kontroli 

sierpień   



3. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Złotoryi 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 września 

2006r. 

do dnia kontroli 

wrzesień   

4. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
DzierŜoniowie 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 sierpnia 

 2006r. 

do dnia kontroli 

wrzesień   

5. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Bolesławcu 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 marca 2006r. 

do dnia kontroli 

marzec   

6. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Lwówku Śląskim 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 czerwca 

 2006r. 

do dnia kontroli 

marzec   

7. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Kłodzku 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 września 2006r. 

do dnia kontroli 

marzec   

8. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Lubaniu Śląskim 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 maja 2006r. 
kwiecień   



do dnia kontroli 

9. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Zgorzelcu 

jak wyŜej 

  

od dnia  

1 października 
2006r. 

do dnia kontroli 

kwiecień   

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  
1. Ośrodek rehabilitacji 

zwierząt w Parku 
Krajobrazowym 
„Chełmy” w Myśliborzu 
(gmina Paszowice, 
powiat Jawor) 

Kontrola problemowa: 

          warunki przetrzymywania zwierząt, 

          dokumentacja związana z prowadzeniem ośrodka. 

stan bieŜący lipiec Wrocław 

2.  Rezerwat przyrody 
„Skałki Stoleckie” 
Nadleśnictwo Henryków 
(gmina Ząbkowice 
Śląskie, powiat 
Ząbkowice Śląskie) 

Kontrola problemowa: 

- stan rezerwatu 

- oznakowanie, 

-określenie zabiegów do prawidłowej ochrony rezerwatu. 

jak wyŜej wrzesień OZ Wałbrzych 

3. Rezerwat Przyrody 
„Brekinia” Nadleśnictwo 
Legnica  

(gmina Prochowice, 
powiat Legnica) 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień/ 

październik 

Wrocław 

4. Rezerwat Przyrody 
„Ponikwa” Nadleśnictwo 
Legnica (gmina Kunice, 
powiat Legnica) 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień/ 

październik 

Wrocław 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
1. Starostwo Powiatowe 

Ząbkowice Ślaskie 
Kontrola problemowa: 

          bezpieczeństwo wewnętrzne 

od dnia 

17 grudnia  

wrzesień WZK – DUW 
Wrocław 



          obrona narodowa 2003 r.  

 do dnia kontroli 
  

2. 

Starostwo Powiatowe 
Polkowice 

jak wyŜej od dnia 

29 października 

2003 r. 

do dnia kontroli 

październik jak wyŜej 

3. Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec 

jak wyŜej od dnia 

26 listopada 

2003 r. 

do dnia kontroli 

listopad 

  

jak wyŜej 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI  
1. 

Urząd Gminy  

w Brzegu Dolnym 

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

3.5.1/10 Modernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu 
Dolnym  

  

2006 r. Lipiec 

  

2. 

Urząd Gminy Jawor  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 
Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 8 przy ul.  Moniuszki 
8 w Jaworze  

2006 r. Lipiec 

  

3. 
Urząd Gminy 
Chocianów 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego : Budowa 
boiska przy Szkole Podstawowej w Chocianowie  

2006 r. 
Lipiec 

  

  



4. 

Urząd Gminy śórawina 

 Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/17 
Modernizacja budynku ZSP Nr 1- Szkoły Podstawowej i m. 
Bolesława Chrobrego w śórawinie  

2006r. Lipiec 

  

5. 

Starostwo Powiatowe w 
Kłodzku 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.2/26 
Instalacja systemów alarmowo-przyzywowych i 
przeciwpo Ŝarowych  w domach pomocy społecznej w powiecie 
kłodzkim  

2006r Lipiec 

  

6. Dom Pomocy 
Społecznej dla dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus  

Ścinawka Dolna 21 B 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.2/20 
Docieplenie budynków – elewacja  w DPS dla Dzieci w Ścinawce 
Dolnej  

  

  

2006r. Lipiec 

  

7. Zgromadzenie Sióstr 
SłuŜebniczek 
Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie 
Poczętej  

Leśnica Op. ul. 
Klasztorna 2  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.2/23 

Modernizacja dachu budynku domu dziecka prowadzoneg o 
przez Zgromadzenie Sióstr Słu Ŝebniczek NMP  w Kłodzku ul. 
Wandy 6   

2006r. Lipiec 

  

8. Urząd Gminy  

i Miasta w Lwówku 
Śląskim 

  

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

3.5.1/14 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zbylutow ie 

  

2006 r.  Sierpień 

  

9. 

Urząd Gminy Sobótka 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego w ramach 
Kontraktu wojewódzkiego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Sobótce oraz budowa Zespołu sportowo-kulturalnego d la SP nr 
1 i gimnazjum – modernizacja budynku AB wraz z  wymian ą 
pokrycia dachów  

2006 r. Sierpień 

  



10. 
Urząd Gminy  

 Prusice 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/5 
Wyposa Ŝenie trwałe hali sportowej i budowa terenowych 
urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Prusicach – 
etap 2006  

2006r. Sierpień 

  

11. 

Urząd Gminy Głogów 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/9 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przedmo ściu, gmina Głogów 
– Budowa Sali gimnastycznej etap II ( zakres robót 2006) 

2006r. Sierpień 

  

12. 

Starostwo Powiatowe w 
Głogowie 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/41 
Adaptacja pomieszcze ń pawilonu Zespołu Szkół 
Ogólnokształc ących pod potrzeby biblioteki pedagogicznej w 
Głogowie  

2006r. Sierpień 

  

13. 

Urząd Gminy Borów 

  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/52 

 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Strzeli ńskim  

  

2006r. Sierpień  

  

14. 

Urząd Gminy Miejskiej  
w Chojnowie 

  

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

3.5.1/25 Modernizacja bazy sportowej - boisko wielo funkcyjne 
przy Gimnazjum nr 2 w Chojnowie  

  

2006 r. Wrzesień 

  

15. 

Starostwo Powiatowe  
w Złotoryi 

  

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

3.5.1/49 Modernizacja bloku sportowo-socjalnego w L iceum 
Ogólnokształc ącym w Złotoryi  

  

2006 r. Wrzesień 

  



16. 
Starostwo Powiatowe  
w Świdnicy 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.2/3 
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie   

2006r. Wrzesień 

  

17. Urząd Gminy Wąsosz 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/44 
Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki r ęcznej i koszykówki 
przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w 
Wąsoszu  

2006r. Wrzesień 

  

18. 

Starostwo Powiatowe  
w Trzebnicy 

  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 
„Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trze bnicy – 
etap 2006”  

2006 r.  

  

  

Wrzesień 

  

  

19. 

Urząd Gminy  
w Twardogórze 

  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/47 

Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie Ŝy poprzez 
wyposa Ŝenie pracowni przedmiotowych Gimnazjum nr 1 w 
Twardogórze w nowoczesny sprz ęt i technologie  

  

2006r. Wrzesień  

  

20. 
Starostwo Powiatowe  
w Świdnicy 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 1.3.2/1 
Szpital Miejski „Latawiec” w Świdnicy  

2006r. Wrzesień 

  

21. 
Urząd Gminy Grębocice 

  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/66 

Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w R zeczycy  

  

2006r. Październik  

  



22. 

Starostwo Powiatowe  
w Jeleniej Górze 

  

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

3.5.2/6 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Janow icach 
Wielkich (budynek nr 5) - etap 2006  

  

2006 r. Październik 

  

23. 
Starostwo Powiatowe  
w Strzelinie 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜet państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 
Termorenowacja budynku szkoły ZSP nr 2 w Ludowie Po lskim – 
etap III”  

2006 r. Październik 

  

24. 
Urząd Gminy Miejskiej  
w Głogowie 

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: Modernizacja 
budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie – etap 200 6”  

2006 r. Październik 

  

25. 

Urząd Gminy 
Gaworzyce 

  

Kontrola problemowa realizacji projektu dofinansowanego środkami 
budŜetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego: 3.5.1/54 

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszy ńskiego oraz Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach  

  

2006r. Listopad 

  

26. 

Starostwo Powiatowe  
w Wałbrzychu 

  

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

3.5.2/12 Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej - dob udowa 
szybu windowego na d źwig osobowy w budynku przy ul. 
Zachodniej 17 w Wałbrzychu  

  

2006 r. Listopad 

  

  
Wrocław,     dnia     czerwca 2007 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 
  
 


