
PN.III.2.0930/166/04 
 
ZATWIERDZAM 
Wojewoda Dolno śląski 
 
Wrocław,  dnia   grudnia 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 I półroczu 2005 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 Gminy 
Mietków 
 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
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, 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

od 01.01.2003 r. do 
31.12.2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 

luty  
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- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji. 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
b) Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie, ul. Kolejowa 27 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 
rok 2003 do dnia 

kontroli 
2. Urząd Gminy 

Prusice 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 
- realizacja zadania „Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum i hali 

sportowej w Prusicach” realizowanego w ramach Kontraktu 
wojewódzkiego 

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 Polityki Społecznej: 

od 01.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzec  
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a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
b) Gminny Ośrodek Zdrowia w Prusicach, ul. śmigrodzka 32 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
- stan zatrudnienia personelu 
 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 
 

 
rok 2003 do dnia 

kontroli 
3. Urząd Gminy 

Zgorzelec 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
- sprawy  wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
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 Polityki Społecznej: 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

od 01.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 

marzec Koordynacja- Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 
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- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

 
 
 

od 01.01.2003 r. 
do dnia kontroli 

4 Urząd Gminy 
Przeworno 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
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 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 Polityki Społecznej: 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
b)Gminny Zespół Opieki Podstawowej, ul. Pocztowa 6 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
- stan zatrudnienia personelu 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 
- obronność; 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 
 
od 01.01. 2003 r. 

kwiecień  
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do dnia kontroli 
5. Urząd Gminy 

Legnickie Pole 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
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 Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b)Gminna przychodnia Zdrowia, ul. Klasztorna 20 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
- stan zatrudnienia personelu 

od 01.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05.2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

 

kwiecień  

6. Urząd Gminy 
Borów 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 

maj  
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- rejestracja aktów stanu cywilnego 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,  
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 Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b) Publiczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, ul. Wrocławska 
12: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 
- obronność; 

 
 
 
 

od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 
 
od 01.01.2003 r. 

do dnia kontroli 
7. Urząd Gminy 

Zagrodno 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,  
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
c)  realizacja wydatków budŜetowych, 

od 01.01.2004 
. do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

od 01.01.2003 r. 

maj Koordynacja- Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 
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- 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 Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b)Gminny Ośrodek Zdrowia, Zagrodno 56 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

do 31.12.2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

od 01.01.2003 r. do 
dnia kontroli 

8. Urząd Gminy 
Gromadka 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
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 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 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

 
 
 
 

czerwiec  
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- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 
budŜetowych, 

- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej  
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
b)Gminny Ośrodek Zdrowia, Gromadka 18a: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 

 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

od 01.01.2003 r. do 
dnia kontroli 

9. Przedsiębior-stwo 
Usług 
Ciepłowniczych 
Jelcz Laskowice 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz ocena prawidłowości 
sprzedaŜy majątku Skarbu Państwa 

od 2003 r. do dnia 
zakończenia 

kontroli 

luty- marzec  

10. Międzywoje-
wódzkie Archiwum 
Przedsiębiorstw w 
Jeleniej Górze 

Ocena prawidłowości prowadzonej działalności w przedmiocie 
zabezpieczenia i udostępniania państwowego zasobu archiwalnego oraz 
dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 

od dnia wpisu do 
rejestru 

przedsiębiorców 
do dnia 

zakończenia 
kontroli 

maj  

11. Hotel „Wodnik” *** 
 ul. Na Grobli 28 
Wrocław 

1. Spełnianie wymagań budowlanych, sanitarnych i 
przeciwpoŜarowych. 

2. WyposaŜenie obiektu. 
3. Świadczone usługi. 
4. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

od 23.01.2000 r.  
do dnia kontroli 

styczeń  

12. Pensjonat 
„FORTUNA” 
Świeradów Zdrój 

jak wyŜej od 17.01.2002 r.  
do dnia kontroli 

styczeń  

13. Pensjonat 
„Eldorado” 

jak wyŜej od 17.01.2002 r.  
do dnia kontroli 

styczeń  
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Świeradów Zdrój 
14. Schronisko 

MłodzieŜowe 
„WLEŃ” 
Wleń 

jak wyŜej od 23.01.2002 r.  
do dnia kontroli 

styczeń  

15. Schronisko 
MłodzieŜowe 
„Kamieńczyk” 
Szklarska Poręba 

jak wyŜej od 23.01.2002 r.  
do dnia kontroli 

styczeń  

16. Hotel  
„Złoty Lew” *** 
ul. Grodzka 2 
Głogów 

jak wyŜej od 29.02.2000 r.  
do dnia kontroli 

luty  

17. Hotel ”Górnik” 
Jelenia Góra 

jak wyŜej od 12.02.2002 r.  
do dnia kontroli 

luty  

18. Motel 
„PRNJAVOR” 
Bolesławiec 

jak wyŜej od 25.02.2002 r.  
do dnia kontroli 

luty  

19. Hotel „Piast” 
Bolesławiec 

jak wyŜej od 25.02.2002 r.  
do dnia kontroli 

luty  

20. Pensjonat 
„ŚnieŜna Kopa” 
Sosnówka 

jak wyŜej od 25.02.2002 r.  
do dnia kontroli 

luty  

21. Hotel „LUBAVIA” 
Lubawka 

jak wyŜej od 25.02.2002 r.  
do dnia kontroli 

luty  

22. Schronisko „Pod 
Muflonem” 
Duszniki Zdrój 

jak wyŜej od 23.01.2002 r. do 
dnia kontroli 

marzec   

23. Hotel „Duet” ***  
ul. Św. Mikołaja 
47-48 
Wrocław 

jak wyŜej od 04.09.2002 r. 
do dnia kontroli 

marzec  

24. Schronisko 
„SREBRNA 
GÓRA” 
Srebrna Góra 

jak wyŜej od 06.09.2002 r.  
do dnia kontroli 

kwiecień  

25. Hotel „Monopol” ** 
ul. Modrzejewskiej 

jak wyŜej od 19.01.2001r. 
do dnia kontroli 

kwiecień  
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2 
Wrocłąw 

26. Szkolne 
Schronisko 
MłodzieŜowe 
Ziębice  

jak wyŜej od 23.09.2002 r. 
do dnia kontroli 

kwiecień  

27. Szkolne 
Schronisko 
MłodzieŜowe 
„TAU”  
Nowa Ruda 

jak wyŜej od 07.10.2002 r. 
do dnia kontroli 

maj  

28. Hotel  ** 
ul. Jana Pawła II 
Kamienna Góra 

jak wyŜej od 08.02.2001 r.  
do dnia kontroli 

maj  

29. Schronisko 
„Kochanówka” 
Piechowice 

jak wyŜej od 10.05.2002 r.  
do dnia kontroli 

maj  

30. Schronisko 
MłodzieŜowe 
„HALNY-A” 
Mirsk 

jak wyŜej od 10.05.2002 r.  
do dnia kontroli 

maj  

31. Schronisko 
MłodzieŜowe 
„HALNY-B” 
Mirsk 

jak wyŜej od 10.05.2002 r.  
do dnia kontroli 

maj  

32. Hotel „Millenium” * 
ul. Hubala 24 
Polkowice 

jak wyŜej od 01.03.2001 r.  
do dnia kontroli 

czerwiec  

33. Hotel 
 „PREMIER” 
Marcinkowice 

jak wyŜej od 07.10.2002 r.  
do dnia kontroli 

czerwiec  

34. Hotel  
„POD WIELKĄ 
SOWĄ” 
Bielawa 

jak wyŜej od 24.10.2002 r. 
do dnia kontroli 

czerwiec  

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJ ĄCE 
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU 

1. Starostwo Kontrola problemowa: od 01.01.2004 r  styczeń  
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Powiatowe,  
Rada Powiatu 
Góra 

 -przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków do dnia kontroli 

2. Starostwo 
Powiatowe  
Rada Powiatu 
Jawor 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

3. Starostwo 
Powiatowe 
Rada Powiatu 
Lubin 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

4. Starostwo 
Powiatowe 
Rada Powiatu 
Milicz 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

5. Starostwo 
Powiatowe 
Rada Powiatu 
Strzelin 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

6.  Starostwo 
Powiatowe 
Rada Powiatu 
Wołów 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

7. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Brzeg Dolny 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

8. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Syców 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

9. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
Malczyce 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

10. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
Oborniki Śląskie 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

11. Urząd Miasta i  
Gminy,  
Rada Miejska  
Sobótka 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  
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12.  Urząd Gminy, Rada 
Gminy Oława 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

13. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Jedlina Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń Wykona Oddział 
Zamiejscowego w 

Wałbrzychu 
14. Starostwo 

Powiatowe 
Rada Powiatu 
Wałbrzych 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń jak wyŜej 

15. Starostwo 
Powiatowe 
(ziemskie) 
Rada Powiatu 
Jelenia Góra 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

16. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Marcinowice 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

17. Starostwo 
Powiatowe 
Rada Powiatu 
Kłodzko 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

18. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Stara Kamienica 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

19. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Nowa Ruda 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

20. Urząd Miasta i  
Gminy,  
Rada Miejska  
Ząbkowice Śl. 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

21. Starostwo 
Powiatowe 
Rada Powiatu  
Zgorzelec 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUD śETU 
1. Urząd Gminy 

Malczyce 
Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 

od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2004 r. 

styczeń  
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- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 
finansowego, sprawozdań finansowych, 

- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo 
księgowej 

II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 

2. Urząd Gminy 
Długołęka 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

3. Urząd Gminy 
Paszowice 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

4. Starostwo 
Powiatowe 
Świdnica 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
III. Prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych na 

realizację zadania pn. „Baza lokalowa, wyposaŜenie techniczne i 
dydaktyczne Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Świdnicy. Stacja obsługi i kontroli pojazdów” w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego. 

jak wyŜej styczeń  

5. Starostwo 
Powiatowe Jelenia 
Góra 

Kontrola problemowa:  
  - Prawidłowość zgłaszania kwot do wydatków niewygasających z końcem 

roku budŜetowego 2004 przyznanych na realizację zadania pn. 
„Modernizacja budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Janowicach 
Wielkich” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 

jak wyŜej styczeń  

6. Urząd Miejski 
Jawor 
 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

jak wyŜej luty  
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księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 

 
7. Urząd Gminy 

Wińsko  
jak wyŜej jak wyŜej luty  

8. Urząd Miejski 
Karpacz 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
Kontrola sprawdzająca: 
- wykonanie zaleceń FB.IV.0932/2/02 

jak wyŜej luty  

9. Urząd Miasta  
i Gminy Wołów 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 

jak wyŜej marzec  

10. Urząd Miasta i 
Gminy Ząbkowice 
Śląskie 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 

jak wyŜej marzec  
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II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
III. Prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych na 

realizację zadania pn. „Modernizacja więźby dachowej i pokrycia 
dachowego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach 
Śląskich” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 

11. Starostwo 
Powiatowe Strzelin 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
III. Prawidłowość zgłaszania kwot do wydatków niewygasających z 

końcem roku budŜetowego 2004 przyznanych na realizację 
zadania pn. „Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy 
Zespole Szkół Rolniczych w Ludowie Polskim – wymiana 
pokrycia dachowego stołówki i łącznika” w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego. 

jak wyŜej marzec  

12. Urząd Gminy 
Marciszów 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
III. Prawidłowość wydatkowania środków dotacji przyznanych na 

realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Szkoły 

jak wyŜej kwiecień  
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Podstawowej w Marciszowie” w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego. 

13. Urząd Miasta i 
Gminy Niemcza 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 

jak wyŜej maj  

14. Urząd Miejski  
Nowa Ruda 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
III. Prawidłowość zgłaszania kwot do wydatków niewygasających z 

końcem roku budŜetowego 2004 przyznanych na realizację 
zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 w 
Nowej Rudzie” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 

jak wyŜej maj  

15. Urząd Miejski 
Piechowice 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 

jak wyŜej maj  
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III. Prawidłowość zgłaszania kwot do wydatków niewygasających z 
końcem roku budŜetowego 2004 przyznanych na realizację 
zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Piechowicach” w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego. 

16. Urząd Gminy 
Kostomłoty 

Kontrola problemowa: 
I. Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
udokumentowanie zmian w ewidencji 
 

jak wyŜej czerwiec  

17. Urząd Miasta 
DzierŜowniów 

Kontrola problemowa: 
I.         Realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
II. Realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji 
III. Prawidłowość zgłaszania kwot do wydatków niewygasających z 

końcem roku budŜetowego 2004 przyznanych na realizację 
zadania pn. „Budowa Szkoły Gimnazjalnej Nr 3 w DzierŜoniowie” 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 

jak wyŜej czerwiec  

WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO 
1. Starostwo 

Powiatowe  
Środa Śląska 

Kontrola problemowa: 
a) wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie ze 

znowelizowanym art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki ujawniania w księgach 
wieczystych tytułu własności Skarbu Państwa, 

b) gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie 

od 18.09.2000 r. 
do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

styczeń/ luty  
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           -  zbywania nieruchomości, 
           - udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu,                              
dzierŜawy, uŜyczenia, 
 
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 
 

2. Starostwo 
Powiatowe Głogów 

jak wyŜej jak wyŜej luty/ marzec  

3. Starostwo 
Powiatowe  
Lubin 

jak wyŜej od 04.12.2000 r. 
do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

marzec/ 
kwiecień 

 

4. Starostwo 
Powiatowe  
Zgorzelec 

jak wyŜej od 06.12.2000 r. 
do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

kwiecień/ maj 
 

 

  5. Starostwo 
Powiatowe 
Jawor 

jak wyŜej od 02.10.2000 r.  
do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

maj/ czerwiec 
 

 

6. Urząd Gminy 
Radwanice 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w 
Radwanicach” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004 luty  

7
. 

Urząd Miejski 
Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „DoposaŜenie pracowni specjalistycznych w Centrum 
Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu” realizowanego w ramach 
Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004 marzec 
 

 

8. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla 
dorosłych we Wrocławiu przy ul. Farnej” realizowanego w ramach 
Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004 marzec 
 

 

9. Urząd Gminy 
Gaworzyce 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 
w Gaworzycach” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004 marzec 
 

 

10. Wojewódzki Kontrola problemowa: rok 2004 marzec  
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Inspektorat 
Weterynarii we 
Wrocławiu 

- wykorzystanie dotacji na dofinansowanie zadania „Krajowy program 
urzędowej kontroli Ŝywienia zwierząt w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej” 
przyznanej w ramach rezerwy celowej Cz. 83, poz. 10 na 2004 r. 

11. Starostwo 
Powiatowe 
Trzebnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Rozbudowa i modernizacja DPS w Rościsławicach – 
Etap III zakończenie inwestycji” realizowanego w ramach Kontraktu 
wojewódzkiego 

rok 2004 marzec  

12. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy 
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 
2 we Wrocławiu” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004 kwiecień  

13. Starostwo 
Powiatowe 
Złotoryja 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Remont bloku sportowo-rehabilitacyjnego w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi” realizowanego 
w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004 kwiecień  

14. Zarząd Dróg i 
Komunikacji we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu 
współfinansowanego ze środków PHARE SSG”  

rok 2004  
do dnia kontroli 

kwiecień  

15. Fundacja Kultury 
Ekologicznej w 
Jeleniej Górze 

Kontrola problemowa: 
- wykorzystanie dotacji na dofinansowanie zadania „Komunalne Centrum 
Szkoleniowo- Konferencyjne Euroregionu Nysa Dwór Czarne” przyznanej 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 

rok 2004  kwiecień 
 

 

16. Starostwo 
Powiatowe 
Legnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Modernizacja budynku nr 4 i 4a w DPS w 

Legnickim Polu” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004  kwiecień 
 

 

17. Starostwo 
Powiatowe 
Świdnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Baza lokalowa, wyposaŜenie techniczne i 
dydaktyczne Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Świdnicy. Stacja obsługi i kontroli pojazdów” realizowanego w ramach 
Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004  maj  

18. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Remont kamiennej balustrady w obiekcie NKJO w 
Legnicy” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004  maj 
 

 

19. Urząd Gminy 
Świdnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w 
Lutomii Dolnej” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004  maj  

20. Urząd Miejski 
Oleśnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 

rok 2004  maj  
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8 w Oleśnicy” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 
21. Urząd Miejski 

Wałbrzych 
Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Modernizacja zespołu budynków przy ul. Beethovena 
w Wałbrzychu – etap 2004” realizowanego w ramach Kontraktu 
wojewódzkiego 

rok 2004  maj  

22. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, ul. 
Koszarowa ” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004  czerwiec  

23. Urząd Miejski 
Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Rozwój gospodarczy Poniatowa” 
współfinansowanego ze Środków PHARE SSG 

rok 2004  czerwiec  

24. Urząd Miejski 
Karpacz 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Karpaczu na 
siedzibę Gimnazjum” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 

rok 2004  czerwiec 
 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI 
1. Urząd Gminy 

Długołęka 
Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 

styczeń  

2. Urząd Miasta i 
Gminy  
Głuszyca 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej, 

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli  

 
od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

styczeń  

3. Urząd Gminy 
Walim 

Kontrola sprawdzająca: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 

 styczeń  

4. Urząd Gminy 
Złotoryja 

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

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli 

luty  

5. Urząd Miejski 
Świebodzice 

Kontrola sprawdzająca: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 

jak wyŜej luty  

  6. Urząd Miasta 
i Gminy Bardo 
Śląskie 

Kontrola problemowa: 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

jak wyŜej luty  
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7. Urząd Miasta  
i Gminy 
Ścinawa 

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

jak wyŜej marzec  

8. Urząd Miejski  
Bielawa 

Kontrola sprawdzająca: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 

 marzec  

9. Urząd Miasta i  
Gminy Węgliniec 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej, 

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli  

 
 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

kwiecień  

10. Urząd Miasta 
Kudowa-Zdrój 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 
paszportowej, 

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli  

 
 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

kwiecień  

11. Urząd Miasta i 
Gminy Międzylesie 

Kontrola sprawdzająca: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 

 maj  

12. Biuro Turystyczno-
Handlowe „MIRA”, 
ul 3 Maja 2, 59-920 
Bogatynia 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej, 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

maj  

13.  Urząd Miasta i 
Gminy Bogatynia 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 
paszportowej, 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

maj  

14.  Urząd Gminy 
Mściowojów 

Kontrola problemowa: 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli 

czerwiec  

15. Urząd Miasta i 
Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 

od dnia wejścia w 

czerwiec  
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paszportowej, Ŝycie 
porozumienia 

WYDZIAŁ SKARBU PA ŃSTWA 

1. Kopalnie 
Odkrywkowe 
Surowców 
Drogowych w 
Legnicy z/s 
w Wilkowie 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja wniosków pokontrolnych 
- ocena bieŜącej działalności przedsiębiorstwa 

od lipca 2003 r.  
do dnia 

zakończenia 
kontroli 

kwiecień-maj  

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1. Urząd Miasta  

i Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Wołowie 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy  

o świadczeniach rodzinnych. 

 od 01.05.2004r 
do dnia kontroli 

 

styczeń  

2. Urząd Miasta  
i Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Brzegu Dolnym 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

3. Urząd Miasta  
i Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Ziębicach 

jak wyŜej jak wyŜej  luty  

4. Urząd Miasta 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Oławie 

jak wyŜej jak wyŜej  luty - marzec  

5. Urząd Gminy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Lubinie 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień – maj  

6. Urząd Miasta 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Wałbrzychu 

jak wyŜej jak wyŜej maj – czerwiec  

7. Urząd Gminy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

jak wyŜej jak wyŜej     czerwiec  
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w Głogowie 
8. Urząd Miasta  

i Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Strzelinie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec - 
lipiec 

 

9. Powiat Wrocławski 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Borzygniewie 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej. 

stan bieŜący styczeń  

10. Caritas Diecezji 
Legnickiej 
Dom Opieki Legnica  
ul. Grabskiego 19 

Kontrola sprawdzająca: 
- wykonanie zaleceń pokontrolnych z zakresu standardu obowiązujących 
podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. 

jw. styczeń  

11. Powiat Oławski 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Oławie  
ul. Lwowska 6 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej. 

jw. styczeń  

12. Powiat Świdnicki 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Świdnica ul. 
Słobódzkiego 28 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu świadczonych usług w środowiskowym domu 

samopomocy 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

stan bieŜący styczeń  

13. Powiat Milicki 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Miliczu 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej. 

jw. styczeń / luty  

14. Powiat Milicki 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Krośnicach 

jw. jw. luty  

15. Miasto Wrocław 
Dom Pomocy 
Społecznej 
we Wrocławiu ul. 
Grunwaldzka 104 

jw. jw. luty  

16. Powiat Jawor 
Dom Pomocy 

jw. jw. luty  
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Społecznej  
w Bolkowie Filia  
w Jaworze  

17. Urząd Miasta 
Legnica 
MOPS - Dom 
Pomocy Społecznej 
w Legnicy   
ul. Grabskiego 11 

jw. jw. marzec  

18. Urząd Miasta 
Legnica MOPS - 
Dom Pomocy 
Społecznej Legnica  
ul. Kubusia 
Puchatka 4 

jw. jw. marzec  

19. Powiat Wołów 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Wołów  
ul. Inwalidów 
Wojennych26 

Kontrola problemowa: 
z zakresu standardu świadczonych usług w środowiskowym domu 
samopomocy 

jw. marzec  

20. Powiat Trzebnicki 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Obornikach 
Śląskich 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej. 

jw. marzec  

21. Urząd Miasta i 
Gminy OPS – 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy Brzeg 
Dolny Rynek 18 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu usług świadczonych przez środowiskowy dom 
samopomocy. 

jw. marzec  

22. Powiat Świdnicki 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Jaskulinie 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy pomocy społecznej. 

jw. kwiecień  

23. Powiat Świdnicki 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Świebodzicach 

jw. jw. kwiecień  
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24. Powiat Wałbrzych 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Wałbrzychu  
ul. Zachodnia 17 

jw. jw. kwiecień  

25. Powiat Wałbrzych 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Wałbrzych ul. 
Limanowskiego 9 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu świadczonych usług w środowiskowym domu 

samopomocy, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

jw. kwiecień  

26. Urząd Miasta 
Wrocław 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Wrocław  
ul. Szkolna 11 

jw. jw. kwiecień  

27. Powiat Zgorzelec 
Dom Pomocy 
Społecznej  
Zgorzelec  
ul. Pułaskiego 11/13 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej 
 

jw. maj  

28. Powiat Zgorzelec 
Dom Pomocy 
Społecznej  
Zgorzelec  
ul. Przechodnia 8 

jw. jw. maj  

29. Powiat Zgorzelec 
Dom Pomocy 
Społecznej  
Opolno Zdrój 

jw. jw. maj  

30. Urząd Miasta MOPS 
-  
Dom Pomocy 
Społecznej 
„Pogodna Jesień” 
Jelenia Góra  
ul. Leśna 3 

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez dom pomocy społecznej, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

jw. maj  

31. Powiat Ząbkowice 
Śl. 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

jw. czerwiec  
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Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji 
Wrocławskiej 
Henryków  
ul. Cystersów  

świadczonych przez dom pomocy społecznej, 
 

32. Powiat Ząbkowice 
Śl. Dom Pomocy 
Społecznej 
Brzeźnica 78 

jw. jw. czerwiec  

33. Powiat Ząbkowice 
Śl. Dom Pomocy 
Społecznej 
Ząbkowice Śl.  
ul. Szpitalna 3 

jw. jw. czerwiec  

34. Miasto Wrocław 
Dom Pomocy 
Społecznej  
Wrocław  
ul. Farna 3 

jw. jw. czerwiec  

35. Miasto Bolesławiec 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Bolesławiec  
ul. Parkowa 11 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu standardu świadczonych usług w środowiskowym domu 

samopomocy, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

jw. czerwiec  

36. SP ZOZ w Sycowie 
Poradnia Odwykowa 
Syców  
ul. Nowy Dwór 35 

Kontrola problemowa: 
- z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej 

stan bieŜący styczeń  

37. Publiczny Zakład 
Lecznictwa 
Ambulatoryjnego 
Poradnia 
Alkoholowa Strzelin 
ul. Mickiewicza 20 

jw. jw. luty  

38. NZOZ Przychodnia 
Zdrowia 
Psychicznego i 
Terapii UzaleŜnień 
S.C. „ANIMA” 

jw. jw. marzec  
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Poradnia Odwykowa 
Wałbrzych ul. 
Broniewskiego 83 

39. SP ZOZ Zakład 
Lecznictwa 
Odwykowego dla 
Osób UzaleŜnionych 
od Alkoholu  
Czarny Bór  
ul. Parkowa 8 

jw. jw. kwiecień  

40. Ośrodek Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Poradnia Odwykowa 
Bogatynia  
ul. Armii Czerwonej 
15 

jw. jw. maj  

41. Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny 
Oddział Leczenia 
Zespołów 
Abstynencyjnych 
Złotoryja  
ul. Szpitalna 9 

jw. jw. czerwiec  

42. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności  
w Lubaniu 

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 z późn.zm.)   

01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli 

styczeń   

43. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 

jw. 01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli 

styczeń .  
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w Górze 

44. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Głogowie 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli luty.  

45. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Legnicy 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli luty.  

46. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Lwówku Śląskim 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli marzec .  

47. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Środzie Śląskiej 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli marzec .  

48. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Wołowie 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli Kwiecień .  

49. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w DzierŜoniowie 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli kwiecień .  

50. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Kłodzku 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli maj .  

51. 
Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli maj  
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Niepełnosprawności 
w Trzebnicy 

52. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Złotoryi 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli czerwiec.  

53. 

Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Zgorzelcu 

jw. 
01.01.2004 r. – 
do dnia kontroli czerwiec  

54. "DOZÓR" Sp. z o.o. 
ul. Ostrowskiego 7  
53-238 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 01.07.2004 . 
do dnia kontroli 

 
 
 

styczeń  
 

 

55. Przedsiębiorstwo 
Handlowe 
"STENMOT-2" sp. z 
o.o. 
ul. Nowy Górnik  
1 A 
55-200 Oława 
(zakład pracy 
chronionej) 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

56. Międzyszkolny Klub 
Sportowy 
Niesłyszących  
„PIAST-
WROCŁAW" 
ul. Dworska 8 

Kontrola problemowa: 
- 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 

 

jak wyŜej marzec  
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54-144 Wrocław 
(organizator 
turnusów   
rehabilitacyjnych) 

57. Centrum 
Pulmunologii i 
Alergologii w 
Karpaczu S.A.  
ul. Myśliwska 13 
58 -540 Karpacz 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych) 

jak wyŜej od 03.09.2004r. 
(tj. dnia wpisu do 
rejestru 
wojewody)  
do dnia kontroli  

 
 
 

kwiecień  

 

58. Ośrodek 
Wypoczynkowy 
"BLACHOWNIA" Sp. 
z o.o. 
ul. Wojska 
Polskiego 51 
57-340 Duszniki 
Zdrój 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
turnusowe) 
 

Kontrola problemowa: 
- zgodność 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 01.07.2004r. 
do dnia kontroli 

maj  

59. Szpital 
Uzdrowiskowy 
"WIELKA 
PIENIAWA" 
ul. Parkowa 4 
57-320 Polanica 
Zdrój 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
turnusowe) 

jak wyŜej od 17.07.2004r. 
tj. od dnia wpisu 

do rejestru 
Wojewody  

do dnia kontroli 

czerwiec   

60. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy 
"JANTAR" 

Kontrola sprawdzająca: 
- zgodność informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem 

faktycznym, w zakresie dotyczącym: bazy noclegowej i Ŝywieniowej, 
zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji, zaplecza 

od grudnia 2004 
r. 

czerwiec   
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ul. Matuszewskiego 
4 
53-320 Polanica 
Zdrój 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
turnusowe) 

rekreacyjno wypoczynkowego, gabinetu lekarskiego lub 
zabiegowego oraz dostępności  obiektów, pomieszczeń 
infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych  

- wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 16 listopada 2004 r. 

61. NZOZ  „ELMED”  
Praktyka Lekarza 
Rodzinnego  
56 – 210  Wąsosz, 
ul. Krzywa 11 
ul. Parkowa 37 

Kontrola  problemowa: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 
 

stan bieŜący styczeń  

62. NZOZ  „Klinika 
Zdrowia” 
Świebodzice,  
ul. Kolejowa 7 

Kontrola  sprawdzająca: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem, 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

jak wyŜej styczeń  

63. Ogólnopolskie 
Centrum Genetyki 
Wrocław,   
ul. Robotnicza  32 

Kontrola  problemowa: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem  

jak wyŜej luty  

64. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
MEDICA 
Oława,   
ul. 11 listopada 14 

Kontrola  sprawdzająca: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

jak wyŜej luty  

65. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„DIAMED” Prusice, 
Skokowa,  
ul. Prusacka 2 

Kontrola  problemowa: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 
- stan zatrudnienia personelu 

jak wyŜej marzec  

66. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„MEDICA” 
Zgorzelec, ul. 
Warszawska  30 

jw. jak wyŜej marzec  
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67. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„ZDROWIE” 
59-900 Zgorzelec,  
ul. Warszawska  30 

jw. jak wyŜej marzec  

68. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia 
Protetyczno 
Stomatologiczna 
Jelenia Góra,  
ul. 1 Maja 59 

Kontrola  sprawdzająca: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 
- realizacja zaleceń pokontrolnych. 

jak wyŜej kwiecień  

69. NZOZ  Przychodnia 
„ZABOBRZE” 
58-506 Jelenia 
Góra,  
ul. Ogińskiego 1/3 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

70. Zakład Opiekuńczo 
– Leczniczy dla 
Dzieci 
Jaszkotle 21 
55-070 Smolec 

Kontrola  problemowa: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,  
- zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

jak wyŜej kwiecień  

71. Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy dla Dzieci 
Wierzbice 
Wrocławskie, ul. 
Lipowa 44 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

72. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
Praktyka 
Ogólnolekarska 
59-516 Zagrodno 56 
a 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

73. Kolejowe 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe  
57-340 Duszniki 
Zdrój,  
ul. Chopina 3 

jak wyŜej jak wyŜej maj  
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74. Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
„CHEMIK” 
57-340 Duszniki 
Zdrój, ul. Wojska 
Polskiego 17 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

75. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Okulistyki 
Klinicznej Wrocław, 
ul. Olszewskiego 58 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

76. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Zakład Opiekuńczo 
– Leczniczy 
„SALUTARIS” Złoty 
Stok, ul. Spacerowa 
5 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

77. Oddział Fundacji 
Promyk Słońca 
Centrum 
Diagnostyczno-
Rehabilitacyjne 
Wrocław, ul. 
Swobodna 8a 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

78. Powiatowy Urząd 
Pracy  
w Legnicy 
 

Kontrola problemowa 
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy 

tj.: roboty publiczne, prace interwencyjne, jednorazowe refundacje z 
tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z 
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜe i przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy lub zatrudnienia. 

2. Prawidłowość wydawania decyzji o: 
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz 

utracie lub pozbawieniu prawa do dodatku szkoleniowego, 
stypendium i dodatku aktywizującego, 

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

od 01.01.2004r. 
do dnia kontroli 

styczeń – luty 
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- odroczenie terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub umorzeniu 
części albo całości nienaleŜnie pobranego świadczenia z 
Funduszu Pracy, 

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

79. Centrum Informacji  
i Planowania Kariery 
Zawodowej  
w Bolesławcu  

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji 

zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących 
pracy. 

 

jak wyŜej luty  

80. Powiatowy Urząd 
Pracy w 
DzierŜoniowie 
 

Kontrola problemowa 
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy 

tj.: roboty publiczne, prace interwencyjne, jednorazowe refundacje z 
tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z 
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜe i przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy lub zatrudnienia. 

2. Prawidłowość wydawania decyzji o: 
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz 

utracie lub pozbawieniu prawa do dodatku szkoleniowego, 
stypendium i dodatku aktywizującego, 

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

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

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

 
j.w. 

luty - marzec 
 

 

81. Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubinie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

82. Centrum Informacji  
i Planowania Kariery 
Zawodowej  
w Wałbrzychu 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji 

zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących 
pracy. 

 
 

jak wyŜej kwiecień  

83. Centrum Informacji  jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  
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i Planowania Kariery 
Zawodowej  
w Legnicy 

84. Powiatowy Urząd 
Pracy w 
Ząbkowicach 
Śląskich 
 

Kontrola problemowa 
1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy 

tj.: roboty publiczne, prace interwencyjne, jednorazowe refundacje z 
tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z 
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜe i przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy lub zatrudnienia. 

2. Prawidłowość wydawania decyzji o: 
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz 

utracie lub pozbawieniu prawa do dodatku szkoleniowego, 
stypendium i dodatku aktywizującego. 

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

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

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

jak wyŜej kwiecień 
 

 

85. Powiatowy Urząd 
Pracy w Środzie 
Śląskiej 
 

jak wyŜej jak wyŜej  maj  

86. Powiatowy Urząd 
Pracy  
w Wałbrzychu  

jak wyŜej jak wyŜej maj  

87. Powiatowy Urząd 
Pracy w Oleśnicy  

jak wyŜej jak wyŜej maj – czerwiec  

88. Powiatowy Urząd 
Pracy w Górze  

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

89. Powiatowy Urząd 
Pracy w Oławie  

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  
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90. Starostwo 
Powiatowe 
w Trzebnicy 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego 
Komenda 
Powiatowa PSP 
w Trzebnicy 

Kontrola problemowa  
- wykorzystanie dotacji budŜetowych, 
- moŜliwości organu załoŜycielskiego dot. zapewnienia 

dofinansowania działania CPR,  
- stan zaawansowania adaptacji architektonicznych, 
- realizacja polityki kadrowej, 
-     potrzeby sprzętowe i inne 

stan bieŜący styczeń  

91. Urząd Miejski  
we Wrocławiu 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego 
we Wrocławiu  
ul. Zapolskiej 2/4 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

92. Starostwo 
Powiatowe 
w Głogowie 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego 
Komenda 
Powiatowa PSP 
w Głogowie 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

93. Starostwo 
Powiatowe 
w Bolesławcu 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego 
Komenda 
Powiatowa PSP 
w Bolesławcu 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

94. Starostwo 
Powiatowe 
w Wałbrzych 
Centrum 
Powiadamiania 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  
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Ratunkowego 
Komenda Miejska 
PSP 
w Wałbrzychu 
Pogotowie 
Ratunkowe 
w Wałbrzychu 

95. Starostwo 
Powiatowe 
w Kłodzku 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej 
w Kłodzku   
ul. Szpitalna 1 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

96.  Powiat Wałbrzych 
 Dom Małego 
Dziecka 
  im. J. Korczaka 
  ul. Asnyka 13 
  Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
- nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki 
sprawowany przez dyrektora placówki 

od 01.01.2003r. 
do dnia kontroli 

styczeń  

97.  Miasto Wrocław 
 Dom Dziecka Nr 5 
 ul. Chopina 9a 
 51-609 Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania w ramach programu z zakresu „Opieki nad 
dzieckiem i rodziną” 

od 01.09.2004r. 
do dnia kontroli 

styczeń  

98.  Powiat DzierŜoniów 
 Dom Dziecka 
 im. J. Korczaka 
 ul. Ogrodowa 81 
 Pieszyce 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

99.  Powiat Oława 
 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 1 
 Bystrzyca 
 ul. Sienkiewicza 4 
 55-200 Oława 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej 

od 01.09.2003 r. 
do dnia kontroli 

luty  

100.  Powiat Wołów 
 Placówka Rodzinna 
Nr 4  ul. Polna 12 
 56-100 Wołów 

jak wyŜej od 01.10.2003r. 
do dnia kontroli 

luty  
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101.  Powiat Strzelin 
 Rodzinny Dom 
Dziecka 
  Nr 1  
ul. Jana Pawła II 
22/2,  Strzelin 

jak wyŜej od 01.06.2004 r. luty  

102.  Miasto Wrocław 
 Dom dla Dzieci 
 ul. Lekcyjna 29 
 Wrocław 

Kontrola sprawdzająca: 
-standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki 
opiekuńczo – wychowawcze, 
-zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

marzec  

103.  Powiat Środa 
Śląska 
 Placówka Rodzinna 
Nr2 Głoska 46 
 55-330 Miękinia  

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej 

od 15.10.2003 r.  
do dnia kontroli 

marzec  

104.  Powiat Środa 
Śląska 
 Rodzinny Dom 
Dziecka  Nr 1  ul. 
Górna 13,  
55-330 Miękinia 

jak wyŜej od 15.11.2002 r. 
do dnia kontroli 

kwiecień  

105.  Powiat Świdnica 
 Dom Dziecka  
 Bystrzyca Górna 43 
 58-114 Lubachów 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadania w ramach programu z zakresu „Opieki nad 
dzieckiem i rodziną” 

od 01.09.2004r. 
do dnia kontroli 

kwiecień  

106.  Powiat Złotoryja 
 Dom Dziecka 
„Sobieradzik” 
 ul. Targowa 1 
 Wojcieszów 

jak wyŜej od 01.09.2004r. 
do dnia kontroli 

maj  

107.  Powiat Wałbrzych 
 Dom Dziecka Nr 2 
  im. J. Korczaka 
 ul. Moniuszki 118 
 58-303 Wałbrzych 

 Kontrola sprawdzająca: 
- standard obowiązujących usług świadczonych przez placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

maj  

108.  Powiat Wołów 
 Dom Dziecka 
„Wiosna” 
 Krzydlina Mała 70 

jak wyŜej jak wyŜej maj  
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 56-100 Wołów 
109.  Powiat Lubin 

 Dom Dziecka 
 ul. Królowej Jadwigi 
5, Ścinawa 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

110.  Powiat Wrocław 
 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 5 ,  
ul. Dębowa 6 
Kąty Wrocławskie 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej 

od 10.11.2003 r. 
do dnia kontroli 

czerwiec  

111.  Powiat Wrocław 
 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr4 
 ul. Główna 17 
 Gajków, 55-002  
 Kamieniec Wrocł. 

jak wyŜej od 25.06.2003 r. 
do dnia kontroli 

czerwiec  

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
1. Koło Łowieckie 

„Cyranka” 
Twardogóra 
pow. Oleśnica 

Kontrola problemowa: 
- poprawność prowadzenia gospodarki łowieckiej, 
- zagospodarowanie obwodów łowieckich wg rocznych planów 

łowieckich, 
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji Koła 

stan bieŜący kwiecień Obwód łowiecki nr 
38  

Okręg Wrocław 

2.  Koło Łowieckie 
„Ryś” Ziębice  
pow. Ząbkowice 
Śl. 
 

jak wyŜej jak wyŜej maj Obwód łowiecki nr 
38 

Okręg Wałbrzych 

3. Koło Łowieckie 
„KrzyŜówka” 
Bolesławiec  
pow. Bolesławiec 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Obwód łowiecki  
nr 22 

Okręg Jelenia Góra 

4. Rezerwat przyrody 
„Ostrzyca 
Proboszczowicka” 
pow. Złotoryja 

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

stan bieŜący maj Oddział 
Zamiejscowy 

Legnica 

5. Rezerwat przyrody 
„Góra Zamkowa” 
pow. Lwówek 

jak wyŜej jak wyŜej maj Oddział 
Zamiejscowy Jelenia 

Góra 
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Śląski 
6. Rezerwat przyrody 

„Nowa Morawa” 
pow. Kłodzko 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

7. Rezerwat przyrody 
„Zwierzyniec” 
pow. Oława 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Wrocław 

8. Rezerwat przyrody 
„Kanigóra”  
pow. Oława 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Wrocław 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
1. Starostwo 

Powiatowe 
Trzebnica 

Kontrola problemowa: 
- obronność, 
- bezpieczeństwo wewnętrzne 

od 26.04.2000 do 
dnia kontroli 

luty WZK – DUW 
Wrocław 

 
2. 

Starostwo 
Powiatowe 
Lwówek Śląski 

jak wyŜej od 27.09.2000 
do dnia kontroli 

marzec jak wyŜej 

3. Starostwo 
Powiatowe Lubań 

jak wyŜej od 30.08.2000 
do dnia kontroli 

kwiecień 
 

jak wyŜej 

4. Starostwo 
Powiatowe Milicz 

jak wyŜej od 30.11.2001 do 
dnia kontroli 

maj jak wyŜej 

5. Starostwo 
Powiatowe 
Wałbrzych 

jak wyŜej od 19.06.2002 
do dnia kontroli 

czerwiec jak wyŜej 

6. Urząd Gminy 
Malczyce 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

rok 2003 do dnia 
kontroli 

styczeń WZK – WKO 
DUW Wrocław 

7. Urząd Gminy 
Kostomłoty 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

8. Urząd Gminy 
Czernica 

jak wyŜej  marzec jak wyŜej 

9. Urząd Miasta i 
Gminy Jelcz 
Laskowice 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

10 Urząd Miasta i 
Gminy Milicz 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

11. Urząd Gminy 
Jemielno 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

12. Urząd Gminy jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 
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Domaniów 

13. Urząd Gminy 
Marciszów 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

rok 2003 
 do dnia kontroli 

styczeń WZK – DUW 
Oddział 

zamiejscowy Jelenia 
Góra 

14. Urząd Miasta 
Karpacz 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

15. Urząd Gminy 
Olszyna 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

16. Urząd Miasta i  
Gminy 
Nowogrodziec 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

17. Urząd Miasta i  
Gminy Węgliniec 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

18. Urząd Miasta  
i Gminy 
Leśna 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

19. Urząd Miasta  
i Gminy Bogatynia 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

20.  Urząd Gminy Wleń jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

21. Urząd Gminy 
Miłkowice 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

rok 2003 
 do dnia kontroli 

styczeń WZK – DUW 
Oddział 

Zamiejscowy 
Legnica 

22. Urząd Gminy 
Krotoszyce 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń jak wyŜej 

23. Urząd Gminy 
Paszowice 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

24. Urząd Gminy 
Pielgrzymka 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

25. Urząd Gminy Lubin jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 
26. Urząd Gminy 

Kunice 
jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

27. Urząd Gminy Kotla jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 
28. Urząd Miasta i 

Gminy Chocianów 
jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

29. Urząd Gminy 
Rudna 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 
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30.  Urząd Gminy 
Grębocice 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

31. Urząd Gminy  
Gaworzyce 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

32.   Urząd Gminy 
Dobromierz 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

rok 2003 
 do dnia kontroli 

styczeń WZK – DUW 
Oddział 

Zamiejscowy 
Wałbrzych 

33.  Urząd Miasta i 
Gminy 
Mieroszów 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

34. Urząd Miasta i  
Gminy 
śarów 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

35. Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

36. Urząd Miasta  
i Gminy 
Jaworzyna Śląska 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

37. Urząd Miasta  
i Gminy  
Strzelin 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

38. Urząd Miasta  
i Gminy Złoty Stok 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

39. Urząd Gminy 
Kamieniec 
Ząbkowicki 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

40. Wojewódzki 
Oddział SłuŜby 
Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu 

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

2003 r. marzec  

41.  Urząd Miasta i  
Gminy  
Lądek Zdrój 

jak wyŜej 2004 r. kwiecień  

42. Urząd Gminy 
Międzylesie 

jak wyŜej 2004 r. maj  
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Wrocław,     dnia     grudnia 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 

 


