
PN.III.2.0930/181/05 
 
ZATWIERDZAM 
Wojewoda Dolno śląski 
 
Wrocław,  dnia 8 grudnia 2005 r. 
 
 

Plan 
 kontroli zewn ętrznych - kompleksowych problemowych i sprawdzaj ących w  jednostkach podporz ądkowanych Wojewodzie Dolno śląskiemu oraz samorz ądu 
terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolno śląskiego Urz ędu Wojewódzkiego   

w I półroczu 2006 r.  
 
 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Rodzaj i tematyka kontroli Okres objęty 
kontrolą 

Termin 
wykonania 
kontroli 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
KONTROLE KOMPLEKSOWE  

1. Starostwo 
Powiatowe  
w Oławie 
 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie dokumentacji 

paszportowej; 
Wydział Środowiska i Rolnictwa: 
- realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
- stan przygotowań jednostki do uruchomienia centrum powiadamiania 
ratunkowego 
a) Dom Pomocy Społecznej w Oławie 
-         standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

od dnia  
 01.01.2005 r. 

 do dnia kontroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stan bieŜący 
 

stan bieŜący 

luty  
 



b) SPZOZ Oława, ul. Baczyńskiego 1 
-         wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
-         zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 
c) Dom Dziecka w Oławie, Pl. Zamkowy 17 
-         kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych 
d) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bystrzycy, ul. Sienkiewicza 4 
-         kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych 
e) Powiatowy Urząd Pracy w Oławie: 
-         inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób 

bezrobotnych; 
-         rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy; 
-         prawidłowość wydawania decyzji o: 

-         uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotna oraz 
utracie statusu bezrobotnego; 

-         przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz 
utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych; 

-         obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku dla 
bezrobotnych;  

-         odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub umorzeniu 
całości lub części nienaleŜnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych; 

- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla 
bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 
od dnia 
poprzedniej 
kontroli 

   
  od dnia 01.01.2005 

r. 
do dnia kontroli 
 
 

2. Urząd Gminy  
w Oleśnicy 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
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: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy: 

od dnia 01.01.2005r.  
do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

marzec  



-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej; 

 
 

 

3. Urząd Gminy  
w Udaninie  

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 
-         sprawy  wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-    prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie: 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-          postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej; 

od dnia  
01.01.2005r. 
 do dnia kontroli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

marzec  

4 Urząd Gminy 
w Jordanowie 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         zmiana imion  i nazwisk, 
-         sprawy wojskowe, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-    prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 

od dnia  01.01.2005 
r.  

do dnia kontroli 
 
 
 
 
 
 
 
 

kwiecień  



Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa. 
Wydział Polityki Społecznej: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie: 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Urząd Miejski 
w Zawidowie 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         zmiana imion  i nazwisk, 
-         sprawy wojskowe, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-         prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie: 
-         realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej; 

od dnia 01.01.2005r. 
 do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kwiecień Koordynacja- Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 

6. Urząd Miejski  
w Wojcieszowie 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 

od dnia  01.01.2005 
r.  

do dnia kontroli 
 

maj  



-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         spraw wojskowych, 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-         prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,  
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie: 
-         realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej; 
b) Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie, ul. Chrobrego 79: 
-         wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

7. Starostwo 
Powiatowe  
w Legnicy 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         spraw wojskowych, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-         prawidłowość realizacji remontów obiektów zasobu Skarbu Państwa,  
Wydział Środowiska i Rolnictwa: 
- realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 

od dnia  01.01.2005 
r.  

. do dnia kontroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maj  



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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu: 
-         standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej 
b)Dom Pomocy „Prząśnik” w Brenniku: 
-         standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej 
c)      Dom Dziecka w Golance Dolnej, 59-230 Prochowice: 
-         realizacja zaleceń pokontrolnych  
d)      Rodzinny Dom Dziecka w Krzywej 58, 59-227 Okmiany 
-         realizacja zaleceń pokontrolnych 
e)      Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy wraz z Filią w Chojnowie: 
-         inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy, 

tj. robót publicznych, prac interwencyjnych, jednorazowych refundacji z 
tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z 
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜy i przygotowań 
zawodowych w miejscu pracy, 

-         prawidłowość wydawania decyzji o: 
-         przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz 

utracie lub pozbawieniu prawa do dodatku szkoleniowego, 
stypendium i dodatku aktywizacyjnego; 

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

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

- inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych; 
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla 
bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. 

 
 
 
 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

    stan bieŜący 
 
 

  od dnia 
poprzedniej 
kontroli 

 
  od dnia  
  01.01.2005 r. 
do dnia kontroli 

 

8. Urząd Gminy  
w Męcince 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 

od dnia  01.01.2005 
r. 

 do dnia kontroli 
 
 

czerwiec  



-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         sprawy wojskowe; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-         prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince: 
-         realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej  
-         zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej; 
b)Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Męcince, Piotrowice 113: 
-         wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

9. Urząd Gminy  
w Siekierczynie 

Wydział Prawny i Nadzoru:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         sprawy wojskowe, 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
-         prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacje zadań 

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

od dnia 01.01.2005 
r.  

do dnia kontroli 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

czerwiec Koordynacja- Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 



-         realizacja dochodów budŜetu państwa 
Wydział Polityki Społecznej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie: 
-         realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej  
-         zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJ ĄCE 
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU  

1. Starostwo Powiatowe,  
Rada Powiatu 
w Lwówku Śląskim 

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

od dnia 01.01.2005 
r  
do dnia kontroli 

marzec  

2. Starostwo Powiatowe  
Rada Powiatu 
w Złotoryji 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

3. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Krotoszycach 

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

jak wyŜej kwiecień  

4. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Osiecznicy 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

5. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Jerzmanowej 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

6.  Urząd Miasta  
i Gminy 
Rada Miejska 
w Nowogrodźcu 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

7. Urząd Miasta  
i Gminy 
Rada Miejska 
w  Świerzawie 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

8. Urząd Miejski jak wyŜej od dnia 01.01.2005 styczeń Wykona Oddział 



Rada Miejska  
w śarowie 

r  
do dnia kontroli 

Zamiejscowego w 
Wałbrzychu 

9. Urząd Miejski  
Rada Miejska  
w Pieszycach 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń jak wyŜej 

10. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
w Dusznikach 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

11. Urząd Gminy  

Rada Gminy 
w Stoszowicach 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

12. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
w Kłodzku 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

13. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
w Zgorzelcu 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

14. Starostwo Powiatowe  
Rada Powiatu 
w Świdnicy 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUD śETU 
1. Dolnośląski Zespół 

Parków 
Krajobrazowych we 
Wrocławiu 

Kontrola sprawdzająca: 
-         prawidłowość gospodarowania środkami transportu, 

od dnia  
01.01.2005 r.  

do dnia kontroli 

styczeń  

2. Wojewódzki 
Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno – SpoŜywczych 
we Wrocławiu 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

3. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska  
we Wrocławiu 

jak wyŜej od dnia  
01.01.2005 r.  

do dnia kontroli 

styczeń  

4. Urząd Gminy  
w Czarnym Borze 

Kontrola problemowa: 
-         prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 
-         prawidłowość naliczania i potrącania 5% i 50% z dochodów 

jak wyŜej styczeń  



pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

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

-         prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań RB-27 ZZ 
5. Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa:  
  - prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z 

zakresu doradztwa rolniczego. 

od dnia 
01.01.2005 r. 

do dnia 
31.12.2005 r. 

luty  

6. Dolnośląskie Centrum 
Jakości Artykułów 
Rolno - SpoŜywczych 
 

Kontrola problemowa: 
-         prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej jednostki i 

sporządzania obowiązujących sprawozdań. 
 

od 01.01.2005 r. 
do dnia kontroli 

luty  

7. Urząd Gminy  
w Janowicach 
Wielkich 

Kontrola problemowa: 
-         prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 
-         prawidłowość naliczania i potrącania 5% i 50% z dochodów 

pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

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

-         prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań RB-27 ZZ 

jak wyŜej luty  

8. Urząd Miejski we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- rezerwa celowa – dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę  o pracę z młodocianymi 
pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. 

od dnia  
01.01.2005 r. 

 do dnia  
 31.12.2005 r. 

marzec  

9. Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego  
we Wrocławiu 

Kontrola sprawdzająca: 
-         prawidłowość gospodarowania środkami transportu, 

od dnia 01.01.2005 
r. do dnia kontroli 

kwiecień  

10. Urząd Gminy  
w Miliczu 

Kontrola problemowa: 
- rezerwa celowa – dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę  o pracę z młodocianymi 
pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. 

od dnia  
01.01.2005 r. 

 do dnia  
 31.12.2005 r. 

kwiecień  

11. Urząd Miasta  
w Polanicy Zdroju 

Kontrola problemowa: 
-         prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 
-         prawidłowość naliczania i potrącania 5% i 50% z dochodów 

od dnia 01.01.2005 
r.  

do dnia kontroli 

kwiecień  



pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

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

-         prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań RB-27 ZZ 
12. Urząd Gminy  

w Dobroszycach 
Kontrola problemowa: 
- rezerwa celowa – dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę  o pracę z młodocianymi 
pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. 

od dnia 01.01.2005 
r.  

do dnia 
31.12.2005 r. 

maj  

13. Urząd Gminy  
w Lewinie Kłodzkim 

Kontrola problemowa: 
-         prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 
-         prawidłowość naliczania i potrącania 5% i 50% z dochodów 

pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

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

-         prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań RB-27 ZZ 

od 01.01.2005 r. 
do dnia kontroli 

maj  

14. Urząd Miasta  
i Gminy  
w Szczytnej 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

15. Urząd Gminy  
w Starej Kamienicy 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

16. Centrum Edukacji 
Ekologicznej  
i Krajoznawstwa - 
Myślibórz 

Kontrola problemowa: 
-         prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej jednostki i 

sporządzania obowiązujących sprawozdań. 
 

jak wyŜej czerwiec  

WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO  
1. Starostwo Powiatowe  

w Strzelinie 
Kontrola problemowa: 
-         wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - art. 23 

ustawy o gospodarce nieruchomościami,  
-         gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie 

zbywania nieruchomości i udostępniania nieruchomości na podstawie 
umów najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 

 
-         aktualizacja opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego i 

trwałego zarządu obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa  

od dnia 24 
listopada 2000r. 

do dnia 
rozpoczęcia 

kontroli 
 
 

od dnia 1 stycznia 
1999 r. do dnia 

styczeń- marzec  



 
 
 
Kontrola sprawdzająca: 
-         realizacja zaleceń pokontrolnych 
 

rozpoczęcia 
kontroli 

2. Starostwo Powiatowe  
w Zabkowicach 
Śląskich 

Kontrola problemowa: 
-         wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa - art. 23 

ustawy o gospodarce nieruchomościami,  
-         gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie 

zbywania nieruchomości i udostępniania nieruchomości na podstawie 
umów najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 

 
-         aktualizacja opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego i 

trwałego zarządu obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa  
 
 
 
Kontrola sprawdzająca: 
realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 31 grudnia 
2000r. do dnia 
rozpoczęcia 

kontroli 
 
 

od dnia 1 stycznia 
1999 r. do dnia 

rozpoczęcia 
kontroli 

styczeń - marzec  

3. Starostwo Powiatowe  
w Jeleniej Górze 

Kontrola sprawdzająca : 
- realizacja zaleceń Wojewody Dolnośląskiego zawartych w piśnie z dnia 5 
sierpnia 2005 r. (znak:RR.II.774/GN-92/05) w punktach 2-6 

 marzec - maj  

4. Urząd Miejski  
w Jeleniej Górze 

jak wyŜej  marzec - maj 
 

 

  5. Starostwo Powiatowe 
w Jaworze 

jak wyŜej  marzec - maj 
 

 

6. Starostwo Powiatowe  
w Głogowie 

jak wyŜej  marzec - maj  

7 Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu 

jak wyŜej  marzec - maj 
 

 

8. Urząd Miejski  
we Wrocławiu 

jak wyŜej  marzec - maj 
 

 

9. Starostwo Powiatowe 
w Kamiennej Górze 

jak wyŜej  maj - czerwiec 
 

 



10. Starostwo Powiatowe 
w Lwówku Śląskim 

jak wyŜej  maj –czerwiec  

11. Starostwo Powiatowe 
w Środzie Śląskiej 

jak wyŜej  maj - czerwiec  

12. Starostwo Powiatowe  
w Legnicy 

jak wyŜej  maj  

13. Starostwo Powiatowe  
w DzierŜoniowie 
 

jak wyŜej  maj - czerwiec  

14. Starostwo Powiatowe 
 w Kłodzku 

jak wyŜej  maj - czerwiec  

15. Wielofunkcyjny 
Ośrodek Opiekuńczo – 
Rehabilitacyjny dla 
Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
ul. Okulickiego 2 
Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Tworzenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie we Wrocławiu oraz 
zagospodarowanie terenu.  

rok 2005 marzec 
 

 

16. Urząd Miasta  
i Gminy  
w Wołowie 

Kontrola problemowa: 
-         realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie. 

rok 2005  marzec 
 

 

17. Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
-         realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 

Adaptacja i wyposaŜenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki 
Pedagogicznej we Wrocławiu. 

rok 2005 kwiecień  

18. Starostwo Powiatowe  
w Górze 

Kontrola problemowa: 
-         realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 

Remont i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Górze – I etap 

rok 2005 kwiecień 
 

 

19. Urząd Miejski  
w Głogowie 

Kontrola problemowa: 
-         realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 

Modernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie – etap 
2005 

rok 2005 kwiecień  

20. Dom Pomocy 
Społecznej „Prząśnik” 
w Brenniku;  
Gmina Ruja 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Modernizacja budynków mieszkalnych DPS Prząśnik w Brenniku – etap 
2005 

rok 2005 kwiecień  

21. Dom Pomocy Kontrola problemowa: rok 2005  kwiecień  



Społecznej w 
Szarocinie 

- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: Remont z 
adaptacją na stołówkę parteru budynku pałacowego Domu Pomocy 
Społecznej w Szarocinie 

22. Urząd Miejski 
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Solskiego 13 dla 
potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

rok 2005  kwiecień  

23. Ośrodek Aktywizacji 
Społecznej i 
Zawodowej  
ul. Zielona 3 
Podgórzyn 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Modernizacja Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Podgórzynie 

rok 2005  maj  

24. Urząd Gminy  
w Dobroszycach 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: Budowa 
Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu – II etap 

rok 2005  maj  

25. Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Adaptacja III kondygnacji Domu Dziecka nr 2 w Wałbrzychu przy ul. 
Moniuszki 118 na oddział interwencyjny. 

rok 2005 maj  

26. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
i w Szczytnej 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy i w Szczytnej do 
standaryzacji – zakup i montaŜ dźwigów osobowych. 

rok 2005 maj  

27. Centrum Kształcenia  
i Rehabilitacji Osób 
Niepełnospraw- 
nych  „CeKiRON” we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: Remont 
pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu przy 
ul. Świątnickiej 25/27 

rok 2005  maj  

28. Starostwo Powiatowe 
w Jeleniej Górze 
Dom Pomocy 
Społecznej Junior w 
Miłkowie 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie, 
modernizacja pawilonu I. 

rok 2005  maj  

29.  Urząd Miejski  
w Jaworze 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze 

rok 2005  maj  

30. Urząd Gminy 
w Gaworzycach 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: Budowa 

rok 2005 czerwiec  



boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w 
Gaworzycach – II etap. 

31. Urząd Miejski 
w Twardogórze 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposaŜenie Gimnazjum nr 1 w 
Twardogórze w sprzęt, nowoczesne technologie i pomoce naukowe. 

rok 2005  czerwiec  

32. Urząd Miejski  
w Szklarskiej Porębie 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: Zakup 
sprzętu i wyposaŜenia do nowopowstałego bloku dydaktycznego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. 

rok 2005  czerwiec  

33. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych 
„Serce” w Świdnicy 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: 
Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy – etap 2005. 

rok 2005  czerwiec  

34.  Urząd Miasta  
i Gminy 
w Lwówku Śląskim 

Kontrola problemowa: 
- realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 2005 r. projektu: Wymiana 
pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim 

rok 2005  czerwiec  

35. Stowarzyszenie Gmin 
Ziemi Kłodzkiej 

Kontrola problemowa: 
- wydatkowania środków przyznanych w 2005 r. w ramach rezerwy celowej 
na zadanie : Raport z wykorzystania środków UE na inicjatywy 
transgraniczne na obszarze Euroregionu Glacensis 

rok 2005 marzec  

36. Urząd Miasta  
i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

Kontrola problemowa: 
- wydatkowania środków przyznanych w 2005 r. w ramach rezerwy celowej 
na zadanie : System informacji turystycznej miast partnerskich 

rok 2005  kwiecień  

37.  Urząd Miejski  
w Świeradowie Zdroju  

Kontrola problemowa: 
- wydatkowania środków przyznanych w 2005 r. w ramach rezerwy celowej 
na zadanie : Transgraniczna koncepcja poprawy zagospodarowania 
centrum uzdrowiska Świeradów Zdrój 

rok 2005  maj  

38. Urząd Miasta  
w Lubaniu 

Kontrola problemowa: 
- wydatkowania środków przyznanych w 2005 r. w ramach rezerwy celowej 
na zadanie : Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubań i 
Gminy Siekierczyn 

rok 2005  maj  

39. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- wydatkowania środków przyznanych w 2005 r. w ramach rezerwy celowej 
na zadanie : Program dostosowania polskiej słuŜby fitosanitarnej do 
funkcjonowania w warunkach wewnętrznego rynku UE. 

rok 2005 czerwiec  

40.  Urząd Miejski  
w Bielawie 

Kontrola problemowa: 
- realizacji projektu w ramach Programu SSG 2003 PHARE: „Rozwój 
sektora MŚP poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej” 

rok 2005 
 do dnia kontroli 

kwiecień  



41. Urząd Miejski  
w Karpaczu 

Kontrola problemowa: 
- realizacji projektu w ramach Programu SSG 2003 PHARE: „Rozwój 
sektora MŚP poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej” 

rok 2005 
 do dnia kontroli 

maj  

42.  Starostwo Powiatowe  
w Jeleniej Górze 

Kontrola problemowa: 
- administracja drogowa. Zarządzanie ruchem na drogach. 

lata 2004-2006 kwiecień  

43.  Starostwo Powiatowe  
w Lubaniu 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

44. Starostwo Powiatowe  
w Bolesławcu 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI  
1. Urząd Miejski  

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

  od dnia 
01.01.2005r. 
 do dnia kontroli 

 
 

luty OZ w Legnicy 

2. Urząd Gminy  
w Pielgrzymce 

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

jak wyŜej  marzec jak wyŜej 

3. Agencja Turystyczna 
Almatur 
w Wałbrzychu 

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

od dnia wyjścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

styczeń OZ w Wałbrzychu 

4. Urząd Miejski  
w Wałbrzychu 

Kontrola problemowa: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 
-         zmiana imion i nazwisk 

od dnia 
01.01.2005r.  
do dnia kontroli  
 

styczeń jak wyŜej 

5. Urząd Miejski  
w Szczawnie Zdroju 

Kontrola problemowa: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 
-         zmiana imion i nazwisk. 

jak wyŜej luty jak wyŜej 

  6. Urząd Miasta 
i Gminy  
w DzierŜoniowie 

Kontrola sprawdzająca: 
-         prowadzenie ewidencji ludności, 
-         wydawanie dowodów osobistych, 
 
Prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji paszportowej 

od dnia 
01.01.2005r.  
do dnia kontroli  
 
od dnia wyjścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

marzec jak wyŜej 



7. Urząd Miejski 
w Piławie Górnej 

Kontrola problemowa: 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 

od dnia 
01.01.2005r.  
do dnia kontroli 

marzec jak wyŜej 

8. Urząd Miasta  
i Gminy  
w Radkowie 

Kontrola problemowa: 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 

jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

9. Urząd Miejski  
w Boguszowie 
Gorcach  

Kontrola problemowa: 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 

jak wyŜej maj jak wyŜej 

10. Urząd Gminy  
w Świdnicy 

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

od dnia wejścia 
w Ŝycie 
porozumienia 

maj jak wyŜej 

11. Urząd Miasta  
i Gminy w Niemczy 

Kontrola problemowa: 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 

od dnia 
01.01.2005r.  
do dnia kontroli 

czerwiec jak wyŜej 

12. Urząd Miejski 
w Nowej Rudzie 

Kontrola problemowa: 
-         prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej. 

od dnia wejścia 
w Ŝycie 
porozumienia 

czerwiec jak wyŜej 

13.  Urząd Gminy 
w Podgórzynie  

Kontrola problemowa: 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 

od dnia 
01.01.2005r.  
do dnia kontroli 

marzec OZ w Jeleniej Górze 

14.  Urząd Miasta  
i Gminy w Niemczy 

Kontrola problemowa: 
-         zmiana imion i nazwisk, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 

jak wyŜej maj jak wyŜej 

15. Biuro Usług 
Turystycznych „Mini”  
Plac Wolności 15 
59-630 Mirsk 

Kontrola problemowa: 
-         prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej, 

od dnia wejścia 
w Ŝycie 
porozumienia 

maj jak wyŜej 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  
1. Urząd Miasta  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Jaworze 

Kontrola problemowa: 
-         realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, 
-         postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczki 

alimentacyjnej 

 od 01.05.2004r 
do dnia kontroli 

 

styczeń  

2. Urząd Miasta  jak wyŜej jak wyŜej styczeń  



i Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Środzie Śląskiej 

3. Urząd Miasta  
i Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Stzregomiu 

jak wyŜej jak wyŜej  luty  

4. Urząd Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Oławie 

jak wyŜej jak wyŜej  luty  

5. Urząd Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Ciepłowodach 

jak wyŜej od 01.05.2004r 
do dnia kontroli 

marzec/ 
kwiecień 

 

6. Urząd Miasta Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Polanicy Zdroju 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

7. Urząd Miasta i Gminy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Lądku Zdroju 

jak wyŜej jak wyŜej    maj/ czerwiec  

8. Urząd Miasta  
i Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Cieszkowie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec/ 
lipiec 

 

9. powiat głogowski 
Dom Pomocy Społecznej 
w Głogowie 
ul. Neptuna 22/24  
z filią przy ul. Norwida i 
filią ŚDS przy ul. 
Andromedy 

Kontrola problemowa: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

stan bieŜący styczeń  

10. powiat oleśnicki 
Dom Pomocy Społecznej 
w Ostrowinie z filią w 
Jemielnej 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

11. Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Legnicy 

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

samopomocy 

stan bieŜący styczeń  



-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

12. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bielawie 
ul. 3 Maja 20 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

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

Kontrola problemowa: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. 

jak wyŜej luty  

14. Dom Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu,  
ul Rędzińska 66/68 

Kontrola problemowa: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej 
 

jak wyŜej luty  

15. Dom Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu  
ul. Kaletnicza 8 

jak wyŜej jak wyŜej luty/marzec  

16. Dom Pomocy Społecznej  
we Wrocławiu, 
ul. Karmelkowa 25/27  

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

17. Dom Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu 
ul. Mączna 3 

jak wyŜej stan bieŜący marzec  

18. Dom Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu,  
ul. Grunwaldzka 104 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

19. Dom Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu,  
ul. Świątnicka 25/27 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

20. powiat jaworski 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Jaworze 
ul. Paderewskiego 6 

Kontrola problemowa: 
-         z zakresu standardu usług świadczonych przez środowiskowy 

dom samopomocy, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. 

jak wyŜej marzec/ kwiecień  

21. powiat wrocławski 
Dom Pomocy Społecznej 
w Borzygniewie  
ul. Sportowa 2 

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

jak wyŜej kwiecień  



22. powiat milicki 
Dom Pomocy Społecznej  
w Miliczu ul. Kombatantów 
1 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

23. powiat milicki 
Dom Pomocy Społecznej  
w Krośnicach,  
ul. Kwiatowa 9 

jak wyŜej stan bieŜący kwiecień  

24. powiat górowski 
Dom Pomocy Społecznej  
we Wronińcu 

Kontrola problemowa: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. 

jak wyŜej kwiecień  

25. powiat średzki 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Środzie 
Śl. filia w Piersnie 

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

samopomocy, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. 

jak wyŜej kwiecień  

26. Urząd Miasta DzierŜoniów 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
DzierŜoniowie ul. 
Nowowiejska 88 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

27. powiat dzierŜoniowski 
Dom Pomocy Społecznej 
w Bielawie z filią w 
Niemczy 

Kontrola problemowa: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej 
 

jak wyŜej maj  

28. powiat zgorzelecki 
Dom Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu  
ul. Przechodnia 8 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

29. powiat zgorzelecki 
Dom Pomocy Społecznej 
w Zgorzelcu ul. 
Pułaskiego 11/13 

jak wyŜej stan bieŜący czerwiec  



30. powiat zgorzelecki 
Dom Pomocy Społecznej 
w Opolnie Zdroju 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

31. powiat wałbrzyski 
Dom pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu 
ul. Zachodnia 17 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej czerwiec  

32. Urząd Miasta Lądek Zdrój 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wojtówce 

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

samopomocy, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. 

jak wyŜej czerwiec  

33. NZOZ Uzdrowisko 
Świeradów Zdrój ul. 
Zdrojowa 2 
Świeradów Zdrój 

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

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, 

-         zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

stan bieŜący styczeń  

34. NZOZ Szpital 
Uzdrowiskowy dla Dzieci 
ul. Sanatoryjna 48 
Świeradów Zdrój 

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

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, 

-         zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

jak wyŜej styczeń  

35. NZOZ Centrum 
Rehabilitacji i 
Reumatologii „Goplana” 
ul. Piłsudskiego 35 
Świeradów Zdrój 

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

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, 

-         zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

stan bieŜący styczeń  

36. Prywatne Laboratorium 
Analityczne  
ul. Piłsudskiego 35 
Świeradów Zdrój 

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

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, 

-         zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

jak wyŜej styczeń  

37. Przychodnia 
Rehabilitacyjno-Lecznicza 
przy Zakładzie Pracy 
Chronionej „Hamilton” Sp. 
z o.o. 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  



Wrocław 
ul. Kamieńskiego 217 

38. NZOZ „Przychodnia 
Kosmonautów” Wrocław, 
ul. Horbaczewskiego 35 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

39. NZOZ Hipokrates Oława,  
ul. Warszawska 30  

jak wyŜej jak wyŜej luty  

40. NZOZ Ewa–Med Oława  
ul. Chrobrego 64 a 

jak wyŜej stan bieŜący luty  

41. NZOZ Omega Oława,  
ul. Chrobrego 23b 

jak wyŜej jak wyŜej luty  

42. 
SPZOZ Oleśnica 
ul. M. Reja 10 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

43. 
PLR  
Jacek Krajewski 
Udanin 88 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

44. 
Kolejowe Sanatorium 
Uzdrowiskowe Szczawno 
Zdrój ul. Ofiar Katynia 3/5 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

45. 

Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Malwa” 
Polanica Zdrój  
ul. Wojska Polskiego 64 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

46. 

Leczniczo – 
Rehabilitacyjny Ośrodek 
Medycyny Rodzinnej  
w Sobótce  
ul. Strzelców 2 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

47. 
Centrum Zdrowia Kobiet 
„Femina” Lubin, 
ul. Kilińskiego 2 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

48. 
SPZOZ Szklarska Poręba  
ul. Jedności Narodowej 11 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

49. 

Ośrodek Terapii 
„Radzimowice” Szklarska 
Poręba, 
ul. Dolna 4 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

50. NZOZ PLR Zachorscy jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  



Piechowice,  
ul. śymierskiego 58 

 

51. 
Laboratorium Analityczne 
Piechowice,  
ul. śymierskiego 58 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

52. 
NZOZ PLR Wojcieszów  
ul. Chrobrego 76 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

53. 
NZOZ Usługi Medyczne 
„Laserdent” Wojcieszów,  
ul. Chrobrego 55 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

54. 
NZOZ Esculap  
ul. StraŜacka 7 
Sosnówka 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

55. 

Ośrodek Diagnostyki 
Onkologicznej 
ul. Andersa 4 
Legnica 

jak wyŜej stan bieŜący maj  

56. 

NZOZ  ŁuŜyckie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. 
ul. Zawidowska 4 
Lubań 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

57. 
NZOZ PLR  
ul. Wojska Polskiego 18 
Sulików 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

58. 
NZOZ PLR  
Piotr Szmigiel 
Siekierczyn 341 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

59. powiat strzeliński 
Rodzinny  Dom Dziecka Nr 
1 
ul. Jana Pawła II 22/2 
57-100 Stzrelin 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

styczeń  

60. powiat bolesławiecki  
 Dom Dziecka 
 Sióstr ElŜbietanek  
ul. Kubika 4 
59-700 Bolesławiec 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń  

61.  miasto Wrocław Kontrola problemowa: od 01.01.2005r. styczeń  



 Dom Dziecka Nr 6 
 ul. Kamieńskiego 253 
51-126 Wrocław 

- realizacja zadań placówki rodzinnej do dnia kontroli 

62. miasto Wrocław  
 Archidiecezjalna Poradnia 
Adopcyjna – Ośrodek 
Adopcyjno – Opiekuńczy 
ul. Katedralna 4/25 
50-328 Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań ośrodka adopcyjno - opiekuńczego 

jak wyŜej styczeń/ 
luty 

 

63. powiat wrocławski 
Niepubliczny Dom Dziecka  
im. Św. Dominika Savio w 
Kiełczowie 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

luty  

64. powiat wołowski 
 Placówka Rodzinna Nr 4 
ul. Polna 12 
56-100 Wołów 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

65.  miasto Wrocław 
 Ośrodek Adopcyjno – 
Opiekuńczy  
ul. Młodych Techników 
53-645 Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

66.  powiat średzki 
 Placówka Rodzinna Nr2 
Głoska 46 
 55-330 Miękinia  

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

marzec  

67. powiat oleśnicki 
Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo – 
Wychowawcza w 
Bierutowie 
ul. 1 Maja 8c 
56-420 Bierutów 

jak wyŜej jak wyŜej marzec  

68. miasto Legnica 
 Świetlica Terapeutyczna 
Nr 1  
ul. Bracka 16 
59-220 Legnica 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  



69.  miasto Legnica 
 Dom Dziecka p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej  
ul. Słubicka 13 
59-220 Legnica 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

70.  powiat kłodzki 
 Dom Dziecka „Gromadka” 
ul. Fredry 47 
57-400 Nowa Ruda 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

71. powiat jaworski 
Świetlica 
Socjoterapeutyczna im. Bł. 
Ks. Z. Gorazdowskiego 
prowadzona przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. 
Józefa  
ul. Rynek 37 
59-420 Bolków 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

kwiecień  

72. powiat kłodzki 
Dom Dziecka prowadzony 
przez Zgromadzenia Sióstr 
SłuŜebniczek N.M.P. 
ul. Wandy 6,  
57-300 Kłodzko 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

73.  miasto Wrocław 
Dom dla Dzieci   
ul. Lekcyjna 29 
Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej maj  

74.   miasto Legnica 
 Rodzinny Dom Dziecka  
ul. Heweliusza 12/1 
59-22- Legnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej. 

jak wyŜej czerwiec  

75. 
 
 
 
 
 

miasto Legnica 
Świetlica Terapeutyczna 
Nr 2 
ul. Jaworzyńska 77 
59-220 Legnica 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych. 
 
 
 
 

jak wyŜej 
 
 
 
 
 

czerwiec 
 
 
 
 
 

 



76. 

powiat wałbrzyski 
Dom Dziecka Nr 3 
ul. Wrocławska 115 
58-306 Wałbrzych 

jak wyŜej 
 
 
 
 

jak wyŜej 
 
 
 
 

czerwiec 
 
 
 
 

 

77. 

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

jak wyŜej 
 
 
 
 
 
 
 
 

jak wyŜej 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78. Spółdzielnia Inwalidów 
Usług Technicznych 
„Technika” 
ul. Przejazdowa 11 
51-167 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 dnia 
01.08.2005r.  do 

dnia kontroli 

styczeń  
 

 

79. P.P.H.U. „Marcon” 
ul. Kamieńskiego 53 A 
51-124 Wrocław 
(zakład pracy chronionej) 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

80. Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i MłodzieŜy z 
MPDz „Ostoja” 
ul. Stawowa 1A 
50-015 Wrocław 
(organizator turnusów   
rehabilitacyjnych) 

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 

 

od dnia 
01.07.2005 r. do 

dnia kontroli 

marzec  



81. Ośrodek Wczasowo – 
Kolonijny „Dworek” Nowy 
Gieratów 22 
57-550 Stronie Śląskie 
 
(ośrodek przyjmujący 
grupy turnusowe) 

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 
rekreacyjno wypoczynkowego, gabinetu lekarskiego lub 
zabiegowego oraz dostępności  obiektów, pomieszczeń 
infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych – 
weryfikacja zaleceń pokontrolnych z dnia 28 października 2005 r. 

 

stan bieŜący kwiecień  

82. Cisi Pracownicy KrzyŜa 
ul. Ks. Prałata Ligi 
Novarese 2 
67-200 Głogów 
 
(organizator turnusów 
rehabilitacyjnych) 

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 

 

od dnia  
01.07.2005r. do 

dnia kontroli 

maj  

83. Ośrodek Wypoczynkowy 
„Maria”  
ul. Lasek Miejski 4 
57-343 Lewin Kłodzki 
 
(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. 

 

stan bieŜący czerwiec   

84. Zespół Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 1a 
57-300 Kłodzko 

Kontrola problemowa: 
-         stan zaawansowania prac adaptacyjnych na cele szpitalnego 

oddziału ratunkowego. 

stan bieŜący marzec  

85. SPZOZ  
ul. Leśna 27-29 
58-100 Świdnica 

Kontrola problemowa: 
-  funkcjonowanie i stan organizacyjny szpitalnego oddziału 
ratunkowego. 

jak wyŜej kwiecień  

86. Urząd Miasta 
Pl. Słowiański 8 
59-220 Legnica 

Kontrola problemowa: 
- stan przygotowań jednostki do uruchomienia centrum powiadamiania 
ratunkowego. 

jak wyŜej maj  

87. Powiatowy Urząd Pracy  
w Zgorzelcu 
 

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

pracy tj.: szkoleń, robót publicznych, prac interwencyjnych, 
jednorazowych refundacji z tytułu opłacanych składek na 
ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego 

od 01.01.2005r. 
do dnia kontroli 

styczeń – luty 
 

 



bezrobotnego, staŜy i przygotowań zawodowych w miejscu pracy.  
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. 

88. Powiatowy Urząd Pracy  
w Głogowie 

Kontrola problemowa: 
1.Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy 
tj.: robót publicznych, prac interwencyjnych, jednorazowych refundacji z 
tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z 
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜy i przygotowań 
zawodowych w miejscu pracy.  
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. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych. 

jak wyŜej marzec  

89. Powiatowy Urząd Pracy w 
Lwówku Śląskim 
 

jak wyŜej od dnia 
01.01.2004 r. do 

dnia kontroli 

marzec 
 

 

90. Powiatowy Urząd Pracy w 
Jaworze 

jak wyŜej od dnia 
01.01.2005 r. do 

dnia kontroli 

kwiecień  



91. Powiatowy Urząd Pracy w 
Lubaniu 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień  

92. Powiatowy Urząd Pracy w 
Kłodzku Filia w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec  

93. Powiatowy Urząd Pracy w 
Miliczu 
 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec 
 

 

94. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-ności  
w Bolesławcu 

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.)   

od dnia 
01.01.2005 r.  do 
dnia kontroli 

luty  

95. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Legnicy 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r. 
do dnia kontroli 

luty  

96. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-ności w 
Miliczu 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r.  do 
dnia kontroli 

marzec  

97. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-ności  
w Środzie Śląskiej 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r. – 
do dnia kontroli 

marzec  

98. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw- 
ności w Lubaniu 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r. – 
do dnia kontroli 

kwiecień  

99. 
Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-ności w 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r. – 
do dnia kontroli 

kwiecień  



Górze 

100. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-ności w 
Legnicy 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r. – 
do dnia kontroli 

maj  

101. 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnospraw-ności w 
Lwówku Śląskim 

jw. 
od dnia 
01.01.2005 r. – 
do dnia kontroli 

maj  

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  
1. Rezerwat przyrody 

„Kruczy Kamień”  
w powiecie  kamienno- 
górskim 

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

stan bieŜący maj Oddział 
Zamiejscowy 

Legnica 

2.  Rezerwat przyrody 
„Nad groblą”  
w powiecie jaworskim 

jak wyŜej jak wyŜej maj Oddział 
Zamiejscowy 
Jelenia Góra 

3. Rezerwat przyrody 
„Góra Choina”  
w powiecie 
wałbrzyskim 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

4. Rezerwat przyrody 
„Las bukowy w 
Skarszynie” 
w powiecie  
Trzebnickim 

jak wyŜej stan bieŜący czerwiec Wrocław 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
1. Urząd Miejski we 

Wrocławiu 
Kontrola problemowa: 
-         obronność, 
-         bezpieczeństwo wewnętrzne 

od dnia 28.05.2003 
r. 

 do dnia kontroli 

luty WZK – DUW 
Wrocław 

 
2. 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu 

jak wyŜej od dnia 
24.09.2003 r. 

do dnia kontroli 

marzec jak wyŜej 

3. Starostwo Powiatowe 
w Środzie Śląskiej 

jak wyŜej od dnia] 
13.11.2002 r. 

do dnia kontroli 

kwiecień 
 

jak wyŜej 

4. Starostwo Powiatowe 
w Wołowie 

jak wyŜej od dnia 11.12.2002 
r.  

maj jak wyŜej 



do dnia kontroli 
5. Starostwo Powiatowe  

w Lubinie 
jak wyŜej od dnia 

23.10.2002 
do dnia kontroli 

czerwiec jak wyŜej 

6. Urząd Miejski  
w Jaworze 

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

rok 2004  styczeń WZK – DUW 
Wrocław 

7. Urząd Miejski  
w Pieszycach 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

8. Urząd Gminy  
w Nowej Rudzie 

jak wyŜej jak wyŜej luty jak wyŜej 

9. Urząd Gminy  
w Podgórzynie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

 
Wrocław,     dnia 8 grudnia 2005 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 

 


