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NK-KS.430.3.2012 
 

ZATWIERDZAM  
                                                                                                                                                                                                                        WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
                                                                                                                                                                                                                                             / - / 
                                                                                                                                                                                                                           Aleksander Marek Skorupa 

 
  Wrocław, dn. 26 czerwca 2012 r. 

 
 

PLAN KONTROLI  
 NA II PÓŁROCZE 2012 R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 19 lipca 2012 r., aneksem nr 2 z dnia 14 sierpnia 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 7 września 
2012 r., aneksem nr 4 z dnia 26 września 2012 r. oraz aneksem nr 5  z dnia 5 listopada 2012 r. do planu kontroli na II półrocze 2012 r. 
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Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 
 

1 Przedsiebiorstwo 
Wyburzeniowo-

Rozbiórkowe BLAST-
BUD 

- w zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego 

problemowa lipiec 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Starostwo Powiatowe 
Lubań 

Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa wrzesień 2009-05-27 - 
2012-09-19 

  
 

3 Urząd Miasta Legnicy Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa wrzesień 2010-06-15 do 
dnia kontroli 

  
 

skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 4 
skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

  

5 Urząd Miasta Piława 
Górna  

- wykonywanie zadań obronnych problemowa wrzesień 2008-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Regionalny Szpital 
Specjalistyczny w 

Świdnicy 

spełnianie przez Szpitalny Oddział Ratunkowy 
warunków określonych w Ustawie z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410  z późn. 
zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. nr 55, 

poz. 365). Zbadanie i ocena funkcjonowania 
dysponenta pod względem sprawności 
organizacyjnej, legalności działania, 

gospodarności i rzetelności 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Starostwo Powiatowe - wykonywanie zadań obronnych problemowa wrzesień 2009-05-27 do   
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Lubań dnia kontroli  
8 Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
Powiatowe Centrum 

Medyczne w Wołowie 

Realizacja zadań obronnych w oparciu o 
rozporzadzenie RM dnia 18 maja 2004 w sprawie 

warunków i nsposobu przygotowania oraz 
wykorzystywania publicznej i niepublicznej 

służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów nw tych sprawach 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Starostwo Powiatowe 
Głogów 

Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa październik 2009-10-21 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Urząd Miasta Jelenia 
Góra 

- z zakresu spraw wewnetrznych: zarządzanie 
kryzysowe 

problemowa październik 2010-09-13 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Pogotowie Ratunkowe 
we Wrocławiu  

- realizacja zadań z zakresu prawidłowości 
funkcjonowania jednostki systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne w zakresie organizacji 

udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawności 
prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

zgodności z wytycznymi ujętymi  
w Wojewódzkim Planie Działania Systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem zgodności miejsc 

stacjonowania zespołów ratownictwa 
medycznego 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Gminy Pęcław Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa październik 2010-10-21 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Przedsiębiorstwo 
Usługowo-

Rozbiórkowe Leviatan 
ul. Kwidzyńska 23/25 

Wrocław 

- w zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego 

problemowa październik 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. 

Gromkowskiego 
Wrocław 

Realizacja zadań obronnych w oparciu o 
rozporzadzenie RM dnia 18 maja 2004 w sprawie 

warunków i nsposobu przygotowania oraz 
wykorzystywania publicznej i niepublicznej 

służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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właściwości organów nw tych sprawach 
Urząd Miejski we 

Wrocławiu 
- wykonywanie zadań systemu powiadamiania 
ratunkowego w tym przyjmowanie zgłoszeń z 

telefonów alarmowych 112 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

15 

Pogotowie Ratunkowe 
we Wrocławiu  

- wykonywanie zadań systemu powiadamiania 
ratunkowego w tym przyjmowanie zgłoszeń z 

telefonów alarmowych 112 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  

16 Starostwo Powiatowe 
Głogów 

- wykonywanie zadań obronnych problemowa październik 2009-10-21 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Urząd Gminy 
Długołęka 

- wykonywanie zadań obronnych problemowa październik 2008-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Urząd Miasta i Gminy 
Syców 

Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa listopad 2008-09-18 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Starostwo Powiatowe 
w Środzie Śląskiej 

Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa listopad 2009-11-25 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Starostwo Powiatowe 
w Oleśnicy 

Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 

problemowa listopad 2010-10-20 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 

Logistic Service 
Milenium ul. Kadłubka 

19 Wrocław 

- w zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego 

problemowa listopad 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie 

- wykonywanie zadań obronnych problemowa listopad 2008-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Gmina Miejska Lubin - wykonywanie zadań obronnych problemowa listopad 2008-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Starostwo Powiatowe 
w Środzie Śląskiej 

- wykonywanie zadań obronnych problemowa listopad 2009-11-25 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Urząd Gminy Miękinia Sprawy wewnętrzne (zarządzanie kryzysowe, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, 

problemowa grudzień 2009-11-25 do 
dnia kontroli 
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przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i 
innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu). 
26 Podmioty prowadzace 

kursy w zakresie 
kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 
Triage Centrum 
Ratownictwa 

Specjalistycznego  

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji 

kadry dydaktycznej kursu 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Dolnośląska 
Wojewódzka Komenda 

Policji 

Prowadzenie przez Komendanta Wojewódzkiego 
we Wrocławiu zadań z zakresu nadzoru nad 
działalnością straży gminnych (miejskich) z 

terenu Dolnego Śląska. 

problemowa grudzień  do dnia kontroli   
 
 
 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
 

1 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w 
Miliczu 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

problemowa wrzesień 2010-09-01 - 
2012-09-12 

  
 

2 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w 
Ołwaie 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

problemowa październik 2010-10-01 - 
2012-10-31 

  
 

3 Powiatwowy Zespół do Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, problemowa listopad 2010-11-01 -   
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Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 

Dzerżoniowie 

standardów i procedur postępowania w sprawach 
dotyczących orzekania  

Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 
dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

2012-11-30  

4 Miejski Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Legnicy 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 

problemowa grudzień 2010-12-01 - 
2012-12-31 

  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Infrastruktury 

 
 

1 TOR Rakietowa s.c. 
Słowiński Andrzej, 
Bubnowska Violetta 

Sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości 
wykazanych w poprzedniej kontrli 

sprawdzająca lipiec    
 

2 Gmina Głuszyca Prawidłowości realizacji zadania pn.: „Remont 
dróg gminnych stanowiących łącznik dróg 
wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy”, 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 
pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011” 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Starostwo Powiatowe 
w Wołowie 

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i 
gminnych. 

problemowa sierpień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
6 Starostwo Powiatowe 

Trzebnica 
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 
problemowa wrzesień 2011-01-01 do 

dnia kontroli 
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7 Starostwo Powiatowe 
Jawor 

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i 
gminnych 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Urząd Gminy Wisznia 
Mała 

Prawidłowości realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D na 

odcinku Wisznia Mała - Strzeszów G-98/2011”, 
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 

pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011”. 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 "Cargo" Jaworzno Prowadzenie działalności regulowanej w zakresie 
prowadzenia ośrodka szkolenia 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Urząd Gminy 
Długołęka 

Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 Starostwo Powiatowe 
w Oławie 

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 
prowadzących stację kontroli pojazdów 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Finansów i Budżetu 

 
 

1 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

4 Starostwo Powiatowe 
w Jeleniej Górze 

Program wieloletni pn.: „Wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia” 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

5 Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 
2011-12-31 
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6 Urząd Gminy Kotla Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 
państwa dokonywanych w związku z realizacją 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa sierpień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

7 Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa sierpień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

8 Starostwo Powiatowe 
w Strzelinie 

Program wieloletni pn.: „Wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia” 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

9 Urząd Miejski 
Strzegom 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

10 Urząd Miejski Pieszyce Prawidłowość realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

11 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego we 
Wrocławiu  

Program wieloletni pn.: „Wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia” 

problemowa październik 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

14 Starostwo Powiatowe 
w Jaworze 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

15 Urzad Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego we 
Wrocławiu 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego, dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

problemowa październik 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 
 

16 Urząd Gminy Świdnica Wykonanie wydatków poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego (środki z rezerwy celowej 

poz. 55) 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

17 Urząd Gminy 
Dzierżoniów  

Wykonanie wydatków poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego (środki z rezerwy celowej 

poz. 55) 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 
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18 Urząd Miejski 
Świdnica 

Realizacja projektów w ramach w ramach 
rządowego programu ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" 

(środki z rezerwy celowej poz. 37). 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

19 Urząd Miejski Żmigród Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

20 Wojewódzka Stacja 
Sanitarno - 

Epidemiologiczna we 
Wrocławiu 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 
administracji zespolonej, dochodów budżetu 

państwa. 

sprawdzająca listopad 2011-01-01 - 
2011-12-01 

  
 
 

21 Wojewódzkie 
Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu 

Prawidłowość realizacji przez jednostki 
administracji zespolonej, dochodów budżetu 

państwa.  

problemowa listopad - 
grudzień 

2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

22 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu 
państwa  dokonywanych w związku z realizacją 

przez j st. zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa grudzień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Nadzoru i Kontroli 

 
 

1 Urząd Gminy 
Krotoszyce 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa lipiec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 
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2 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie 
skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.). 

problemowa sierpień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Gminy Walim -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa wrzesień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Miasta Złotoryja -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa wrzesień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miasta Kłodzko -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa październik 2007-01-01 do 
dnia kontroli 
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8 Urząd Gminy Kłodzko -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa październik 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa listopad 2007-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa listopad 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Miejski Środa 
Śląska 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 

problemowa listopad 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Gminy Miękinia -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

problemowa grudzień 2007-01-01 do 
dnia kontroli 
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- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, 
cofniecie zezwoleń w zakresie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 ze zm.) 
13 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego 
TP/1887/06 Czarnecki 

Roland 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1838/05 Czak 
Krystyna 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4963/05 Czaińska 
Aldona 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Tłumacz przysiegły j. 
niemieckiego 

TP/5212/05 Czepiel 
Anna 

Tłumacze przysięgli problemowa lipiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1673/05 Czyż 
Joanna 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień 2010-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1840/05 Dębicka 
Alina 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Tłumacz przysiegły j. 
niemieckiego 

TP/5213/05 Czesna 
Sylwia 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1839/05 Czesiul-
Przybył Iwona 

Tłumacze przysięgli problemowa sierpień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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TP/380/06 Dobosz-
Czyszczoń Iwona 

22 Tłumacz przysiegły j. 
niemieckiego 

TP/128/05 Dolata-
Jawor Małgorzata 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego/niderland

zkiego TP/334/06 
Dominik Barbara  

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Tłumacz przysiegły j. 
niemieckiego 

TP/4861/05 Dębicka-
Micińska Anna 

Tłumacze przysięgli problemowa wrzesień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 
TP/3485/05 
Drozdowicz-

Banaszczyk Bożena 

Tłumacze przysięgli problemowa październik 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1841/05 Dubik 
Katarzyna 

Tłumacze przysięgli problemowa październik 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1760/05 Dubik 
Mieczysław Józef 

Tłumacze przysięgli problemowa październik 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5214/05 Domowicz 
Beata 

Tłumacze przysięgli problemowa październik 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1050/06 Duś 
Tadeusz 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/319/06 
Dzieweczyńska 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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Barbara Maria 
31 Tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego 
TP/4858/05 Figura-

Bebel Joanna 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/318/06 Duszeńko 
Katarzyna 

Tłumacze przysięgli problemowa listopad 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1761/05 Franke 
Bolesław Marek 

Tłumacze przysięgli problemowa grudzień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Tłumacz przysięgły j. 
niemickiego 

TP/1150/06 Fudali 
Joanna 

Tłumacze przysięgli problemowa grudzień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1150/06 Futkowska 
Beata 

Tłumacze przysięgli problemowa grudzień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

36 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2438/06 Folda 
Katarzyna 

Tłumacze przysięgli problemowa grudzień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Polityki Społecznej 

 
 

1 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Miłkowicach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Miejski Ośrodek Działalność jednostki kompleksowa lipiec 2011-01-01 do   
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Pomocy Społecznej - 
Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Legnicy 

 
 

dnia kontroli  

3 Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo 

- Wychowawcza 
"Nadzieja" w Jeleniej 

Górze 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
 

sprawdzająca lipiec 2011-08-18 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Dom Dziecka im. M. 
Konopnickiej w 

Szklarskiej Porębie 

Organizacji stałych zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

Wskaźnik zatrudnienia i zapewnienia 
całodobowej opieki 

problemowa lipiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 19 we 

Wrocławiu 

Organizacji stałych zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

Przestrzeganie obowiązku zgłaszania do osrodka 
adopcyjnego dzieci z uregulowana sytuacja 

prawna umożliwiającą adopcję 

problemowa lipiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Wałbrzychu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Dom Pomocy 
Społecznej w Opolnicy 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Dom Emeryta i 
Rencisty "ARKADIA" 

Działalność domu opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Polkowicach 

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

problemowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Szklarskiej Porębie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Świeradowie Zdroju 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuszycy 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Bolesławcu 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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14 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Miliczu 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2011-08-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miliczu 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bogatyni 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Dom Dziecka im. J. 
Wyżykowskiego w 

Wilkowie 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

sprawdzająca sierpień 2010-08-03 do 
dnia kontroli 

  
 

18 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Złotoryi 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia - 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Wołowie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

21 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Chojnowie 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Dom Pomocy 
Społecznej we 

Wronińcu 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

działalność domu pomocy społecznej 

sprawdzająca październik 2010-12-30 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Gminny Ośrodek 
Pomocy SPołecznej w 

Lewinie Kłodzkim 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Ciepłowodach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kudowie 

Zdrój 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Legnicy 

realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych 
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  

27 Powiatowe Centrum Realizacji zadań wynikających z ustawy o kompleksowa wrzesień 2011-09-01 do   
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Pomocy Rodzinie w 
Jeleniej Górze  

pomocy społecznej dnia kontroli  

28 Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo 

- Wychowawcza 
"Wiosna" w Krzydlinie 

Małej 

Realizacja zaleceń pokontrolnych 
 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

sprawdzająca wrzesień 2011-06-13 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wołowie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Dom Dziecka im. 
Synów Pułku w 

Bystrzycy Górnej 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

sprawdzająca wrzesień 2010-10-25 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Świdnicy 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Zgorzelcu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Krośnicach 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Opolnie Zdrój 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Górze 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

działalność domu pomocy społecznej 

sprawdzająca wrzesień 2011-08-12 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kłodzku 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Mieroszowie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Złotoryi 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Gminny Ośrodek Realizacji zadań wynikających z ustawy o kompleksowa wrzesień 2011-01-01 do   
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Pomocy Społecznej w 
Kłodzku 

pomocy społecznej dnia kontroli  

40 Dom Dziecka "Pod 
Lipami" w Głogowie 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

sprawdzająca październik 2011-10-21 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Twardogórze 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

problemowa październik 2010-11-01 do 
dnia kontroli 

2010-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Dom Małego Dziecka 
w Wałbrzychu 

Realizacja zaleceń pokontrolnych 
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

sprawdzająca październik 2010-12-16 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia i 

Interwencji 
Kryzysowej w 
Wałbrzychu 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

sprawdzająca październik 2011-07-22 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Towarzystwa 
Społecznego 

"RAZEM" w Kłodzku 

Działalność jednostki kompleksowa październik 2012-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

45 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kłodzku 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  

46 Dom Opieki 
Zgromadzenia Sióstr 
św. Jadwigi w 

Szalejowie Górnym 

Działalność domu opieki całodobowej kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Podzamku 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Dom Opieki "Senior" 
w Kraśniku Dolnym 

Działalność domu opieki całodobowej kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Bolesławcu 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Działalność środowiskowego domu samopomocy 

sprawdzająca październik 2010-11-25 do 
dnia kontroli 

  
 

50 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Gaworzycach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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51 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Grębocicach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

52 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jemielnie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wałbrzychu 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Wrocławskie Centrum 
Zdrowia 

realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych 
 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

55 Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w 
Rodzinie "AKSON" we 

Wrocławiu 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Sulikowie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

57 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jelcz-
Laskowicach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

58 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Czernicy 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Dom Dziecka - 
Placówka 

Wielofunkcyjna w 
Górcu 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: 

sprawdzająca listopad 2011-12-29 do 
dnia kontroli 

  
 

60 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Strzelinie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

61 Dom Opieki 
Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety w Środzie 

Śląskiej 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

działalność domu pomocy społecznej 

sprawdzająca listopad 2011-12-29 do 
dnia kontroli 

  
 

62 Środowiskowy Dom Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2011-01-01 do   
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Samopomocy w 
Dzierżoniowie 

dnia kontroli  

63 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Legnicy 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

64 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Oleśnicy 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

65 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Środzie Śląskiej 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

Działalność środowiskowego domu samopomocy 

sprawdzająca listopad 2011-03-23 do 
dnia kontroli 

  
 

66 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Łagiewnikach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

67 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Prusicach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

68 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Mysłakowicach 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

69 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Lwówku Śląskim 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa listopad 2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

70 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Obornikach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa listopad 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

71 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Obornikach Śląskich 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

działalność domu pomocy społecznej 

sprawdzająca listopad 2011-08-04 do 
dnia kontroli 

  
 

72 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 13 we 

Wrocławiu 

Organizacji stałych zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

Przestrzeganie obowiązku zgłaszania do osrodka 
adopcyjnego dzieci z uregulowana sytuacja 

prawna umożliwiającą adopcję 

problemowa grudzień 2011-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

73 Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 20 we 

Wrocławiu 

Organizacji stałych zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

Przestrzeganie obowiązku zgłaszania do osrodka 
adopcyjnego dzieci z uregulowana sytuacja 

problemowa grudzień 2011-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 



 21

prawna umożliwiającą adopcję 
74 Rodzinny Dom 

Dziecka Nr 14 we 
Wrocławiu 

Organizacji stałych zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka 

Przestrzeganie obowiązku zgłaszania do osrodka 
adopcyjnego dzieci z uregulowana sytuacja 

prawna umożliwiającą adopcję 

problemowa grudzień 2011-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

75 MCUS Dom Pomocy 
Społecznej we 

Wrocławiu 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

76 Środowiskowy Dom 
Samopomocy ART we 

Wrocławiu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

77 Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo 
- Wychowawcza we 

Wrocławiu 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

 
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

sprawdzająca grudzień 2012-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

78 Dom Opieki im. 
Stanisława Jabłonki we 

Wrocławiu 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

79 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Żórawinie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

80 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Twardogórze 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

81 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Mietkowie 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej 

kompleksowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

82 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sobótce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

problemowa grudzień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

83 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa grudzień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

84 Agencja Turystyczna stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów sprawdzająca lipiec 2012-01-01 -   
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Almatur E. Falek & M. 
Szlachcikowska 

rehabilitacyjnych 2012-07-13  

85 Spółdzielcze Centrum 
Rehabilitacyjno-

Medeyczne RESURS 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 
Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 

środków tego funduszu 
Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa lipiec 2012-01-01 - 
2012-07-31 

  
 

86 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2009-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

87 Urząd Gminy 
Bolesławiec 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa sierpień 2009-09-01 - 
2011-12-31 

  
 

88 Zakład Aktywności 
Zawodowej w 
Świerzawie 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 
Stwierdzenie przestrzegania warunków w 

zakresie zakładowego funduszu aktywności 
zawodowej 

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

okresowa sierpień 2012-02-01 do 
dnia kontroli 
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Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
89 Spółdzielnia Usługowa 

ODRA Wrocław 
Stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 
środków tego funduszu 

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa sierpień 2012-02-01 - 
2012-08-03 

  
 

90 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

91 Urząd Miasta i 
GminyTrzebnica 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

92 Urząd Miasta Złotoryja Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa wrzesień 2009-01-01 - 
2012-09-11 

  
 

93 Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubaniu 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

94 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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95 Zakład Aktywności 

Zawodowej Celestyn 
stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

Stwierdzenie przestrzegania warunków w 
zakresie zakładowego funduszu aktywności 

zawodowej 
Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa wrzesień 2012-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

96 Powiatowy Urząd 
Pracy Świdnica 

Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

97 Powiatowy Urząd 
Pracy w Legnicy 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

98 Powiatowy Urząd 
Pracy w Jaworze 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 
99 Przychodnia 

Specjalistyczno-
Rehabilitacyjna  

PULSANTIS Sp z o.o. 
Wroclaw 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 
Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 

środków tego funduszu 
Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa październik 2012-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

100 Dompol sp. z o.o. 
Wałbrzych 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 
Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 

środków tego funduszu 
Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

okresowa październik 2012-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 



 26

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
101 Urząd Gminy 

Gromadka 
Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

102 Urząd Gminy 
Kamienna Góra 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa listopad 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

103 Powiatowy Urząd 
Pracy Środa Śląska 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

104 Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotoryi 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

105 Powiatowy Urząd 
Pracy w Kamiennej 

Górze 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

106 GSV W. Pilipiuk 
Legnica 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 
Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 

okresowa listopad 2012-05-01 do 
dnia kontroli 
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środków tego funduszu 
Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 
107 Wadex S.A. Wrocław Stwierdzenie prawidłowości zachowania 

wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 
środków tego funduszu 

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa listopad 2012-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

108 Urząd Gminy Miękinia Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa grudzień 2009-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

109 Powiatowy Urząd 
Pracy Wałbrzych 

Prawidłowość wydawania decyzji w 
postępowaniu administracyjnym w sprawach 
dotyczących  świadczeń z tytułu bezrobocia  

sprawdzająca grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

110 Powiatowy Urząd 
Pracy Oława 

Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania 
środków Funduszu Pracy przez powiatowy urząd 

pracy 
Prawidłowość wydawania decyzji w 

sprawdzająca grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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postępowaniu administracyjnym w sprawach 
dotyczących  świadczeń z tytułu bezrobocia  

111 Powiatowy Urząd 
Pracy Jelenia Góra 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem 
i analizowaniem sytuacji nalokalnym rynku pracy 
w kontekście postępowania o wydanie zezwolenia 

na pracę cudzoziemca 
Realizacja zadń z zakresu usług i instrumentów 
rynku pracy w ramach wyodrębnionych centrów 

aktywizacji zawodowej 
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na 

szkolenia pracowników 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

112 EUROIMPEX S.A. 
Wrocław 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 
Stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego 

środków tego funduszu 
Stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciagów 

komunikacyjnych oraz spełniania przez nie 
wymagań dostępności 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa grudzień 2012-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

113 Specjalistyczne 
Centrum Medyczne w 

Polanicy Zdroju 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 

problemowa wrzesień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 
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- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 
stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

 
114 Polskie Centrum 

Zdrowia Instytut 
Medyczny 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 
stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

problemowa wrzesień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

115 Leszek Robaszyński 
Ośrodek Badań 

Psychologicznych 
"Piotr Robaszyński" 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa lipiec 2010-08-19 do 
dnia kontroli 

  
 

116 Agnieszka Frankiewicz 
Prywatna Praktyka 
Psychologiczna w 

Kamieńcu 
Wrocławskim 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa lipiec 2010-06-10 do 
dnia kontroli 

  
 
 

117 Urząd Miasta 
Zgorzelec 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa lipiec 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

118 Urząd Gminy 
Grębocice 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa lipiec 2001-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

119 Małgorzata Kubik-
Fercho"LANCET" 

Przychodnia Lekarska 
Grębocice 

 Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej  podstawie 

problemowa lipiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 
 

120 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowtnej 
ESCULAP s.c. 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa lipiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

121 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej s.c. 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

problemowa lipiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 
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"Euro-Med" T. Kotyła, 
A. Zagórski 

wydanymi na jej podstawie  
 

122 NZOZ KOMP-MED 
Bukowice 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

123 Gminny Ośrodek 
Zdrowia w 

Krotoszycach 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa lipiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

124 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

125 Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny Nr 1 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa sierpień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

126 Poradnia 
Stomatologiczna 
"PRODENTIS" 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 

problemowa sierpień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 
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 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 
stażu podyplomowego, 

 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 
-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 

stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 
programu stażu. 

127 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

DENTAL PROJECT 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 
stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

problemowa sierpień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

128 Stanisław Kowalski 
Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska w 
Sułowie 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa sierpień 2009-04-21 do 
dnia kontroli 

  
 

129 Janusz Marek 
Dolnośląskie Centrum 
Medyczne  DOLMED 
S.A. we Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

sprawdzająca sierpień 2009-11-09 do 
dnia kontroli 

  
 
 

130 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

131 Krzysztof Butkiewicz 
Pracownia 

Psychologiczna 
"PSYCHOTESTY" we 

Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa sierpień 2010-04-27 do 
dnia kontroli 

  
 

132 Barbara Dominik-
Doganowska Ośrodek 

Terapii i Edukacji 
Psychologicznej 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa sierpień 2010-06-15 do 
dnia kontroli 
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133 Urząd Miasta i Gminy 
Radków 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa sierpień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

134 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój 

Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa sierpień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 
 

135 "ESKULAP" Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

136 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
"MEDICUS" s.c. 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

137 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Andrzej 
Banaszak 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa sierpień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

138 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Złotoryi 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 
położniczym i neonatologicznym 

problemowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

139 NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 

Małgorzata Brant 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

140 NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 

Jadwiga Hryniewicka-
Ropij 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

141 Ośrodek Medycyny 
Rodzinnej w Sobótce 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

problemowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
142 Powiatowe Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w 
Kowarach 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 
położniczym i neonatologicznym 

problemowa sierpień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

143 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Krzyckie Centrum 
Ortodontyczno – 
Stomatologiczne  
„ORTO-DENT” 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 
stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

problemowa lipiec 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

144 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

ROYAL-DENT 
Bartkowiak i Urban  

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 
stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

problemowa lipiec 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

145 Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Świdnicy 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- zawarcie umowy z UMWD, ·  

problemowa wrzesień 2011-10-01 do 
dnia kontroli 
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- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 
146 Jarosław Iżyk 

Przychodnia Rejonowa 
Wykonywanie i dokumentowanie badań 

lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 
stwierdzających istnienie lub brak 

przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

sprawdzająca wrzesień 2011-08-25 do 
dnia kontroli 

  
 

147 Halina Pawłowska-
Koziełł Dolnośląski 

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa wrzesień 2010-06-30 do 
dnia kontroli 

  
 

148 Małgorzata 
Balcerkowska 

"MARGOT" Gabinet 
Psychologiczny 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa wrzesień 2011-02-09 do 
dnia kontroli 

  
 

149 Elżbieta Węgrzyn 
Gabinet 

Psychologiczno-
Psychoterapuetyczny 
"Elzbieta Węgrzyn" 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa wrzesień 2011-09-29 do 
dnia kontroli 

  
 

150 Urząd Gminy 
Kondratowice 

Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na 
uprawę maku lub konopii włóknistych 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

151 Urząd Miasta Lubin Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa wrzesień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

152 Ośrodek Badawczo-
Naukowo-

Dydaktyczny Chorób 
Otępiennych Akademii 

Medycznej we 
Wrocławiu 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa wrzesień 2011-07-01 - 
2012-09-27 
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Ścinawie 
153 Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Prusach 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa wrzesień 2011-07-01 - 
2012-09-25 

  
 

154 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
"Familia" Milicz 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

155 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Kazimierz 

Jóźwin NZOZ w 
Domaszkowie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

156 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

157 Milickie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - 
położniczym i neonatologicznym 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

158 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

159 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

160 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
STOMATOLOGIA  

„Na Biskupinie” 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

problemowa październik 2011-10-01 do 
dnia kontroli 
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-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 
stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 
161 Wojewódzka 

Przychodnia 
Stomatologiczna  

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza dentysty: 

- ocena spełniania wymagań i warunków 
realizacji stażu, 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności: 

 • zawarcie umowy z UMWD,  
 • zawarcie umowy z koordynatorem, 

 • zawarcie umów ze stażystami, 
 • opracowanie indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego, 
 • karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 

-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz 
stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji 

programu stażu. 

problemowa październik 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

162 Joanna Waclawik 
Prywatna Praktyka 
Lekarska "Joanna 

Wacławik" we 
Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa październik 2010-08-23 do 
dnia kontroli 

  
 

163 Helena Perska Centrum 
Usług Medycznych 
ESKULAP sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo 
Wykonujące 

Działalność Leczniczą 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa październik 2007-05-15 do 
dnia kontroli 

  
 

164 Destina Tyblewska-
Kundzicz 

Specjalistyczny 
Gabinet 

Psychologiczny 
"Destina Tyblewska-

Kundzicz" 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa październik 2011-09-29 do 
dnia kontroli 

  
 

165 Urząd Gminy 
Przeworno 

Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na 
uprawę maku lub konopii włóknistych 

problemowa październik 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

166 Prochowice Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa październik 2011-01-01 - 
2011-12-31 
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167 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w 

Legnicy 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa październik 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

168 Wojewódzkie Centrum 
Psychiatrii 

Długoterminowej w 
Stroniu Śląskim 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa październik - 
listopad 

2011-07-01 - 
2012-10-15 

  
 

169 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej  Gminny 
Ośrodek Zdrowia  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

170 Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 
Twardogórze 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

171 Niepubliczny Zaklad 
Opieki Zdrowotnej 

"AMICUS" 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
Jakość udzielanych świadczeń medycznych 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

172 Szkoła Rodzenia 
"CALINECZKA" 

(NZOZ "Przychodznia 
Kosmonautów" 

Wrocław 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 
Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

173 Przykliniczna Szkoła 
Rodzenia 

"BOCIANEK" 
Wrocław 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 
Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

174 "VIS-MED" Sp. z o.o. 
Wąsosz 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej 

opieki nad matką i dzieckiem. 
 
 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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175 Publiczny Zespół 
Zakładów Lecznictwa 

Ambulatoryjnego 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

176 Powiatowy Zespół 
Szpitali  

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

177 SP Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. T. 
Marciniaka - Centrum 
Medycyny Ratunkowej 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:  
- zawarcie umowy z UMWD, ·  

- zawarcie umowy z koordynatorem,·  
- zawarcie umów ze stażystami,·  

- opracowanie indywidualnychharmonogramów 
stażu podyplomowego,·  

- grafik dyżurów medycznych, ·  
- karty stażu podyplomowego lekarza, 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 
stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

178 Zespół Opieki 
Zdrowotnej Złotoryja 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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- opracowanie indywidualnychharmonogramów 
stażu podyplomowego,·  

- grafik dyżurów medycznych, ·  
- karty stażu podyplomowego lekarza, 

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 
stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

179 Dolnośląskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego 

Sp z o.o  

Spełniania warunków odbywania stażu 
cząstkowego lekarza: 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- skierowania do odbycia stażu, ·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia opiekunów oraz lekarzy 
stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa listopad 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

180 Małgorzata Grabowska 
Gabinet Lekarski w 

Sycowie 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa listopad 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

181 Jolanta Dymkowska 
NZOZ PRO FAMILIA 

w Dzierżoniowie 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa listopad 2009-06-23 do 
dnia kontroli 

  
 

182 Ewa Demczyszak 
Kolejowy Ośrodek 

Medycyny Pracy we 
Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa listopad 2008-09-26 do 
dnia kontroli 

  
 

183 Grzegorz Ganczarski 
Kolejowy Ośrodek 

Medycyny Pracy we 
Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa listopad 2007-07-09 do 
dnia kontroli 

  
 

184 Jadwiga Adamowicz 
Gabinet 

Psychologiczny 
"Jadwiga Adamowicz" 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa listopad 2010-10-25 do 
dnia kontroli 

  
 

185 Jacek Zawistowski 
Gabinet 

Psychologiczny 
"EMPATIA" 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa listopad 2010-09-28 do 
dnia kontroli 

  
 

186 Urząd Miejki Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa listopad 2011-01-01 -   
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Trzebnica sprzedaż napojów alkoholowych 2011-12-31  
187 Urząd Miasta i Gminy 

Strzelin 
Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na 

uprawę maku lub konopii włóknistych 
problemowa listopad 2011-01-01 - 

2011-12-31 
  

 
188 Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
"DOBROMED" 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa listopad 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

189 Szpital im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa listopad 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

190 Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Świętej 

Katarzynie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą 

(pielęgniarka  poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa listopad 2011-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

191 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

192 Urząd Miasta Ziębice Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na 
uprawę maku lub konopii włóknistych 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

193 Szkoła Rodzenia w 
Wojewódzkim 

Centrum Szpitalnym 
Kotliny Jeleniogórskiej 

w Jeleniej Górze  

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie 

Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu 
Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” 
przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

194 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

195 Szpital im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w 

Trzebnicy 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza:                                                                  

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- zawarcie umowy z UMWD, ·  
- zawarcie umowy z koordynatorem,·  

- zawarcie umów ze stażystami,·  
- opracowanie indywidualnychharmonogramów 

stażu podyplomowego,·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy 

stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa grudzień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 
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196 Pogotowie Ratunkowe 
we Wrocławiu  

Spełniania warunków odbywania stażu 
cząstkowego lekarza: 

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji 
programu stażu, a w szczególności:·  

- skierowania do odbycia stażu, ·  
- grafik dyżurów medycznych, ·  

- karty stażu podyplomowego lekarza, 
- uwagi i wyjaśnienia opiekunów oraz lekarzy 
stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 

problemowa grudzień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

197 Cezary Sibiga 
Specjalistyczna 

Indywidualna Praktyka 
Lekarska we 
Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa grudzień 2010-04-14 do 
dnia kontroli 

  
 

198 Krystyna Mazur 
Dolnośląskie Centrum 
Medyczne DOLMED 
S.A. we Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
lekarskich i wydawanych  orzeczeń lekarskich 

stwierdzających istnienie lub brak 
przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa grudzień 2010-11-25 do 
dnia kontroli 

  
 
 

199 Grażyna Burak Gabinet 
Psychologiczny 

"Diagnoza i 
Psychoterapia" we 

Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa grudzień 2010-07-27 do 
dnia kontroli 

  
 

200 Urząd Miejski 
Wrocław 

Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na 
uprawę maku lub konopii włóknistych 

problemowa grudzień 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

201 Marta Berezowska 
"Konsultacje i Badania 

Psychologiczne" we 
Wrocławiu 

Wykonywanie i dokumentowanie badań 
psychologicznych i wydawanych  orzeczeń 

psychologicznych stwierdzających istnienie lub 
brak przeciwwskazań do dysponowania bronią. 

problemowa grudzień 2011-03-22 do 
dnia kontroli 

  
 

202 LABORATORIUM 
ANALITYKI 

MEDYCZNEJ Bożena 
Śmiechowicz 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa grudzień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

203 Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

"TRWA-MED" 
Przychodnia Rodzinno 

- Specjalistyczna 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o 
działalności leczniczej i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie 

problemowa grudzień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

204 Urząd Gminy w 
Kłodzku 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa wrzesień 2011-07-25 do 
dnia kontroli 
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205 Urząd Miejski w 
Stroniu Śląskim 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa październik 2011-09-20 do 
dnia kontroli 

  
 

206 Urząd Miasta w 
Kamiennej Górze 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa listopad 2011-10-24 do 
dnia kontroli 

  
 

207 Urząd Miejski w 
Wałbrzychu 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa grudzień 2011-09-26 do 
dnia kontroli 

  
 

208 Ośrodek 
Rechabilitacjno-
Wypoczynkowy 

Belweder  

Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 
wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 
potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 
ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i 
możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów w 
zakresie dotyczącym: bazy noclegowej i 

żywieniowej, zaplecza 
do realizacji aktywnych form rehabilitacji, 

zaplecza rekreacyjno wypoczynkowego, gabinetu 
lekarskiego lub zabiegowego oraz dostępności  

obiektów, pomieszczeń infrastruktury i otoczenia 
ośrodka dla osób niepełnosprawnych 

problemowa wrzesień 2012-09-11 - 
2012-09-11 

  
 

209 Sanatorium 
Uzdrowiskowe 

Ziemowit 

Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we 
wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz 
potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 
ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i 
możliwości zapewnienia odpowiednich 

warunków realizacji programów tych turnusów w 
zakresie dotyczącym: bazy noclegowej i 

żywieniowej, zaplecza 
do realizacji aktywnych form rehabilitacji, 

zaplecza rekreacyjno wypoczynkowego, gabinetu 
lekarskiego lub zabiegowego oraz dostępności  

obiektów, pomieszczeń infrastruktury i otoczenia 
ośrodka dla osób niepełnosprawnych 

problemowa wrzesień 2012-09-11 - 
2012-09-11 

  
 

210 Polski Związek 
Głuchych Oddział 

Dolnośląski 

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów 
rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich 

przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, 
doboru kadry oraz miejsca realizacji 

turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu oraz 
rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych 

problemowa październik 2012-04-01 do 
dnia kontroli 
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turnusów  
211 Agnieszka Zborowska 

VIta Medis 
Standardy postępowiania w profilaktyczenej 

opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej 
przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną. 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 
 

1 Urząd Gminy Wisznia 
Mała 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności, 

- wybór ławników do Sadów Okregowych i 
Rejonowych. 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Gminy 
Pielgrzymka 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 

- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- wybór ławników do Sadów Okregowych i 
Rejonowych 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Urząd Miasta Legnicy - realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 
- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 

kwalifikacji wojskowej 

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Miasta 
Wojcieszów 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- wybór ławników do Sadów Okregowych i 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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Rejonowych 
5 Urząd Gminy Jeżów 

Sudecki 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności i dowodów osobistych 
- wybór ławników do Sadów Okregowych i 

Rejonowych 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Miasta Oława - realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miasta i Gminy  
Sobótka 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 

- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Starostwo Powiatowe 
w Legnicy  

Realizacja przez starostów ustawy o fundacjach problemowa październik 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  

9 Starostwo Powiatowe 
w Oleśnicy 

Realizacja przez starostów ustawy o fundacjach problemowa listopad 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Starostwo Powiatowe 
w Oławie 

Realizacja przez starostów ustawy o fundacjach problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Starostwo Powiatowe 
we Wrocławiu 

Realizacja przez starostów ustawy o fundacjach problemowa grudzień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  

 
 
 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 
 

1 Starostwo Powiatowe 
w Oleśnicy 

Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych 
(kontrola sprawdzająca) 

 

sprawdzająca sierpień 2011-10-14 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Starostwo Powiatowe 
w Miliczu 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

problemowa wrzesień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

- udostępnianie nieruchomości na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 

- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

użytkowych, 
Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania 

z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 

i dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 
ust.1,  art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
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zasobem 
3 Starostwo Powiatowe 

Kłodzko 
Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd obciążających 
nieruchomości Skarbu Państwa 

Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa, w zakresie: 

- zbywanie nieruchomości (w trybie 
przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 

zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania 
z zakresu gospodarowania nieruchomościami 

Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 

i dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 
ust.1,  art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

problemowa październik 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
zasobem 

4 Urząd Miejski 
Oborniki Śląskie 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego i wypłata zwrotu. 

problemowa listopad 2011-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

5 Starostwo Powiatowe 
w Ząbkowicach 
Śląskich 

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 
– ochrona gruntów rolnych. 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Starostwo Powiatowe 
w Lubinie 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

- udostępnianie nieruchomości na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 

- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

użytkowych, 
Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania 

z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 

i dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 
ust.1,  art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 

problemowa listopad 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
zasobem 

7 Urzad Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego we 
Wrocławiu 

Realizacja zadania z zakresu administracji 
rządowej zleconego ustawą z dnia 18 kwietnia 

1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 
r. Nr 189, poz. 1471 t.j.) 

problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

8 Urzad Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego we 
Wrocławiu 

Realizacja zadania z zakresu administracji 
rządowej zleconego ustawą o nasiennictwie - 
tworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania 

materiału siewnego kategorii elitarny odmian 
ziemniaka. 

problemowa listopad - 
grudzień 

2010-01-01 - 
2011-12-31 

  
 

9 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica 

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 
– ochrona gruntów rolnych. 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Starostwo Powiatowe 
w Oławie 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie 

przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i 
zamiany) 

- udostępnianie nieruchomości na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, 

- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 

użytkowych, 
Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania 

problemowa grudzień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 

i dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 3 i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o 
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 

Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia 
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 
ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 
ust.1,  art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 

r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie 
zakwaterowania Sił Zbrojnych RP 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste 
Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  

Skarbu Państwa, opracowanie planu 
wykorzystania zasobu oraz sporządzenie 

rocznego sprawozdania z gospodarowania 
zasobem 

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Programu dla Odry – 2006 

 
 

1 Urząd Miasta 
Zgorzelec 

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 
realizację własnych zadań bieżących gminy, 

problemowa III kw 2011-01-01 - 
2011-12-31 
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udzielonej z budżetu państwa na pomniki 
przyrody 

 


