
PN.III.2.0930/63/05 
 
ZATWIERDZAM 
Wojewoda Dolno śląski 
 
Wrocław,  dnia   czerwca 2005 r. 
 
 

Plan 
kontroli zewn ętrznych - kompleksowych problemowych i sprawdzaj ących w  jednostkach podporz ądkowanych Wojewodzie Dolno śląskiemu oraz 

samorz ądu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dol nośląskiego Urz ędu Wojewódzkiego 
w II półroczu 2005 r.  

 
Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Rodzaj i tematyka kontroli Okres objęty 

kontrolą 
Termin 
wykonania 
kontroli 

Uwagi 

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

1. Urząd Gminy 
Lubań 
 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej, 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sierpień Koordynacja- 
Oddział 

Zamiejscowy w 
Wałbrzychu 
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- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji. 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
-  obronność; 
Wydział Polityki Społecznej: 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

 
 
 
 
 

od 1 maja 2004 r. 
 
 

 
 

 
2. Urząd Gminy 

Jemielno 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Polityki Społecznej:   
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

od 01.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 

sierpień  



 3

 
3. Urząd Gminy 

Kobierzyce 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
- sprawy  wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego: 
- obronność; 
Wydział Polityki Społecznej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

od 01.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 

 

wrzesień  

4 Urząd Gminy 
Sulików 

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

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 

wrzesień Koordynacja- 
Oddział 

Zamiejscowy w 
Wałbrzychu 
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- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
- sprawy  z zakresu zmian imion i nazwisk; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 
-  obronność; 
Wydział Polityki Społecznej: 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie: 
- realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 

 
5. Urząd Gminy 

WądroŜe Wielkie 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 

od 01.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 

październik  
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Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 
- obronność; 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w WądroŜu Wielkim: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b)Gminny Ośrodek Zdrowia,  
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- spełnianie wymagań dotyczących wyrobów medycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05.2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

6. Urząd Miejski 
Twardogóra 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- spraw wojskowych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,  
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

październik  
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zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Waryńskiego 10: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- spełnianie wymagań dotyczących wyrobów medycznych, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 
 

 
7. Urząd Miasta i 

Gminy  
Jelcz - Laskowice 

Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego, 
- spraw wojskowych, 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,  
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 

od 01.01.2004 
. do dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

listopad  
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a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b)realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 
- udokumentowanie zmian w ewidencji; 
Wydział Polityki Społecznej: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

8. Urząd Gminy Ruja Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

budŜetowych, 
- terminowość odprowadzania dochodów, 

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad  
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- udokumentowanie zmian w ewidencji 
Wydział Zarz ądzenia Kryzysowego 
-    obronność; 
Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruji: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej  
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
b)Gminny Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Legnickim: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- spełnianie wymagań dotyczących wyrobów medycznych; 

 
 
 
 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 

 
 

 
9. Urząd Gminy 

śórawina 
Wydział Prawny i Nadzoru: 
-  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji: 
- prowadzenie ewidencji ludności, 
- wydawanie dowodów osobistych, 
- sprawy wojskowe, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego; 
Wydział Rozwoju Regionalnego: 
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu: 
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych ustawami z zakresu administracji rządowej: 
a)  realizacja wydatków budŜetowych, 
- prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu 

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

księgowej 
b) realizacja dochodów budŜetowych 
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej dochodów 

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

od 01.01.2004 r. do 
dnia kontroli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grudzień  
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Wydział Polityki Społecznej: 
a) Ośrodek Pomocy Społecznej w śórawinie: 
- realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej  
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
b) Zakład Opieki Zdrowotnej w śórawinie, ul. Urzędnicza 11: 
- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
- spełnianie wymagań dotyczących wyrobów medycznych, 

 
 

od 01.05 2004 r. 
do dnia kontroli 

 
 
 
 

stan bieŜący 
 
 

 
 

10. Rejonowe 
Przedsiębior-stwo 
Melioracyjne 
śmigród 

Ocena prawidłowości prowadzonej działalności oraz ocena sytuacji 
ekonomiczno - finansowej 

od 2003 r. do dnia 
zakończenia 

kontroli 

wrzesień - 
październik 

Wydział Skarbu 
Państwa i 

Przekształceń 
Własnościowych 

11. „VULTUR” Sp. z 
o.o. Wrocław 

Ocena działalności przedsiębiorców wpisanych do Rejestru wojewody 
Dolnośląskiego w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i 
płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. 

od dnia wpisu do 
rejestru 

przedsiębiorców 
do dnia 

zakończenia 
kontroli 

październik Wydział Skarbu 
Państwa i 

Przekształceń 
Własnościowych 

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJ ĄCE 
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU 

1. Urząd Miejski  
Rada Miejska 
Strzelin 

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

od 01.01.2004 r  
do dnia kontroli 

lipiec  

2. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
Rudna 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

3. Urząd Miasta i 
Gminy 
Rada Miejska Góra 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

4. Urząd Miasta i 
Gminy  
Rada Miejska 
Chocianów 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  
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5. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
śukowice 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

6.  Urząd Miejski 
Rada Miejska  
Bolesławiec  

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

7. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Kamieniec 
Ząbkowicki 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

8. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Kostomłoty 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

9. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
Złotoryja 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

10. Urząd Gminy 
Rada Gminy  
Czernica 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

11. Urząd Gminy,  
Rada Gminy 
Paszowice 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

12.  Urząd Gminy, Rada 
Gminy Miłkowice 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

13. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
Lubin  

jak wyŜej jak wyŜej październik  

14. Urząd Miasta i 
Gminy  
Rada Miejska  
Kąty Wrocławskie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

15. Urząd Miasta i 
Gminy  
Rada Miejska 
Wołów 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

16. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Wińsko 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  
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17. Urząd Miejski 
Rada Miejska  
Milicz 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

18. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Świeradów Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec Wykona Oddział 
Zamiejscowego w 

Wałbrzychu 
19. Urząd Gminy 

Rada Gminy 
Platerówka 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień jak wyŜej 

20. Urząd Miasta i  
Gminy,  
Rada Miejska  
Lubomierz 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

21. Urząd Miasta i 
Gminy  
Rada Miejska Wleń 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

22. Urząd Miasta i 
Gminy  
Rada Miejska 
Bogatynia 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

23. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Piechowice 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

24. Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Świdnica 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUD śETU 
1. Urząd Miejski  

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

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

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

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

2003 - 2004 lipiec  
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III. Wykonanie zaleceń pokontrolnych FB.IV.0932/2/02 
2. Urząd Miasta  

i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

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

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

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

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

jak wyŜej lipiec  

3. Starostwo 
Powiatowe 
DzierŜoniów 

jak wyŜej 2004 - 2005 lipiec  

4. Starostwo 
Powiatowe Środa 
Śląska 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

5. Starostwo 
Powiatowe 
Trzebnica 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

6. Urząd Miasta i 
Gminy Kowary 

jak wyŜej 2003 - 2004 sierpień  

7. Urząd Miasta i 
Gminy Trzebnica 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

8. Urząd Miasta i 
Gminy w Kątach 
Wrocławskich 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

9. Urząd Miasta i 
Gminy Międzylesie 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

10. Starostwo 
Powiatowe Lubań  
 

jak wyŜej 
 

2004 - 2005 październik  

11. Urząd Gminy 
Sobótka 

jak wyŜej 2003 - 2004 listopad  

12. Urząd Miasta 
Polanica Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

13. Urząd Miasta  Kontrola problemowa: 2002 - 2005 wrzesień  
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Jelenia Góra - prawidłowość wykorzystania środków dotacji przyznanych na realizację 
zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy StraŜnicy JRG PSP w 
Jeleniej Górze 

14. Komenda 
wojewódzki 
Państwowej StraŜy 
PoŜarnej  

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość rozliczenia i zamknięcia konta środka specjalnego oraz 

prawidłowość  otwarcia i funkcjonowania rachunku dochodów 
własnych, 

- prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań RB-27, RB-
28 w konfrontacji z ewidencją księgową jednostki, 

- prawidłowość gospodarowania składnikami majątku ruchomego 
powierzonego jednostce. 

2005 
 
 
 

2004 - 2005 

wrzesień  

15. Kuratorium 
Oświaty we 
Wrocławiu 

jak wyŜej 2004 - 2005 październik  

16. Wojewódzki 
Inspektorat 
Nadzoru 
Budowlanego we 
Wrocławiu 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

17. Wojewódzki 
Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków dotacji przyznanych na 

realizację zadania inwestycyjnego w laboratorium wojewódzkim w 
Bolesławcu 

2004 - 2005 listopad  

18. Wojewódzki 
Inspektorat 
Weterynarii we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków dotacji przyznanych na realizację 
zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynków 
Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (Lubin, Trzebnica, Wałbrzych) 

jak wyŜej listopad  

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

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej 
w kwocie 65 000 zł (część 83, poz. 10) udzielonych na „Wydatki na 
integrację z Unią Europejską” 

jak wyŜej listopad  

20. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego – 
Dolnośląski Urząd 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej 
w kwocie 2 001 000 zł (część 83, poz. 77) udzielonych na realizację 
ustawy o słuŜbie zastęczej 

2004 grudzień  
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Pracy 
21. Wojewódzki 

inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej we 
Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość rozliczenia i zamknięcia konta środka specjalnego oraz 

prawidłowość  otwarcia i funkcjonowania rachunku dochodów 
własnych, 

- prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań RB-27, RB-
28 w konfrontacji z ewidencją księgową jednostki, 

- prawidłowość gospodarowania składnikami majątku ruchomego 
powierzonego jednostce. 

2004 – 2005 grudzień  

WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO 
1. Starostwo 

Powiatowe  
Jawor 

Kontrola problemowa: 
- ustalanie stawek procentowych opłat rocznych za uŜytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd obciąŜających nieruchomości Skarbu 
Państwa, 

- aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i trwały zarząd 
obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 

- udzielanie bonifikat od opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i 
trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. 

od 1999 r. do dnia 
zakończenia 

kontroli 

wrzesień 
październik 

 

2. Starostwo 
Powiatowe Oława 

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

ustawy o gospodarce nieruchomościami,  
- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie: 
           -  zbywania nieruchomości, 
           - udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu,                              
dzierŜawy, uŜyczenia, 
- aktualizacja opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste i trwały zarząd 

obciąŜających nieruchomości Skarbu Państwa, 
 
Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

od dnia 
zakończenia 
poprzedniej 
kontroli (2000 r.) 
do dnia 
zakończenia 
kontroli 

 
  od 1999 r.  
  do dnia 

zakończenia 
kontroli  

 

październik/ 
listopad 

 

3. Starostwo 
Powiatowe  
Bolesławiec 

jak wyŜej jak wyŜej listopad/ 
grudzień 

 

4. Starostwo 
Powiatowe  
Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„WyposaŜenie Centrum Kształcenia MłodzieŜy przy Powiatowym Zespole 
Szkół nr 1 w KrzyŜowicach” 

2004 r. lipiec 
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  5. Urząd Miejski 
Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Adaptacja byłego Ŝłobka przy ul. Kniaziewicza 29 we Wrocławiu na 
samodzielną siedzibę dwóch Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej” 

2004 r. lipiec 
 

 

6. Urząd Gminy 
Czarny Bór 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Remont Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowo – 
Wychowawczych w Czarnym Borze” 

2004 r. lipiec  

7 Urząd Miasta i 
Gminy 
śmigród 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Powidzku” 

2004 r. lipiec 
 

 

8. Urząd Gminy 
Olszyna 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Remont budynku szkoły i świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Olszynie” 

2004 r. lipiec 
 

 

9. Urząd Miejski 
Świeradów Zdrój 

Kontrola problemowa: 
- wydatkowanie środków z rezerwy celowej na zadanie: ”Świeradów Zdrój 
Euroregionalnym Miastem przyjaznym dla turystów” 

2004 r. lipiec 
 

 

10. Urząd Gminy  
Oława 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Drzemlikowicach” 

2004 r. wrzesień  

11. Urząd Gminy 
Jordanów Śląski 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Jordanowie Śląskim” 

2004 r. wrzesień  

12. Urząd Miejski 
Jawor 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w 
Jaworze” 

2004 r. wrzesień  

13. Urząd Miejski 
Głogów 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Modernizacja dachu budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie” 

2004 r. wrzesień  

14. Starostwo 
Powiatowe 
Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Adaptacja domu jednorodzinnego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie Zdroju na 
potrzeby grupy usamodzielniającej wychowanków Domu Dziecka” 

2004 r. wrzesień  
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15. Urząd Miejski 
Syców 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. zadania 
„Rozbudowa budynku Gimnazjum w Sycowie” 

2004 r. wrzesień  

16. Urząd Miejski 
Bielawa 

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

od dnia  
1 stycznia  

2004 r. do dnia 
kontroli  

październik 
 

 

17. Urząd Gminy 
Podgórzyn 

Kontrola problemowa: 
- realizacja projektu w ramach Programu SSG 2002 PHARE „Rozwój 
turystyki w Podgórzynie” 

od dnia  
1 stycznia  

2004 r. do dnia 
kontroli  

październik  

18. Szpital „Latawiec” 
w budowie 
Świdnica  

Kontrola problemowa: 
- przegląd robót wykonanych w 2005 r. w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego - inwestycja Szpital „Latawiec” 

2005 r. październik 
 

 

19. Starostwo 
Powiatowe 
Milicz 

Kontrola problemowa: 
- przegląd robót wykonanych w 2005 r. ramach Kontraktu Wojewódzkiego 
- inwestycja Szpital w Miliczu 

2005 r.  październik  

20. Kemping Nr 163 w 
Lewinie Kłodzkim 

Kontrola problemowa: 
- spełnianie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpoŜarowych, 

wyposaŜenia obiektu, świadczonych usług oraz dostosowania do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

od dnia  
13 listopada 2002 

r.  
do dnia kontroli 

lipiec  

21. Hotel ** „Leliwa” 
Leśna 

jak wyŜej od dnia  
1 lipca 2002 r.  
do dnia kontroli 

lipiec  

22. Hotel *** „Ariston” 
Karpacz 

jak wyŜej od dnia  
1 lipca 2002 r.  
do dnia kontroli 

lipiec  

23. HOTEL ART. **** 
ul. Kiełbaśnicza 20 
Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
13 lutego 2002 r.  
do dnia kontroli 

lipiec Karta ewidencyjna 
nr H-B/2/2000 

24. Hotel „Zaułek”*** 
ul. Garbary 11 
Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
9 marca 2001 r.  
do dnia kontroli 

lipiec Karta ewidencyjna 
nr H-C/6/2001 

25. Dom Wycieczkowy 
„Stragona” w 
Strzegomiu 

jak wyŜej od dnia  
 22 lutego  

2002 r.  
do dnia kontroli 

sierpień  

26. Hotel „Krasków” jak wyŜej od dnia  sierpień  
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w Kraskowie  26 lutego  
2002 r.  

do dnia kontroli 
27. Hotel *** „Halny” 

Karpacz 
jak wyŜej od dnia  

12 sierpnia  
2002 r.  

do dnia kontroli 

sierpień  

28. Hotel „Rivendell” 
w Szczawnie 
Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
26 kwietnia 

 2002 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień  

29. Dom Wycieczkowy 
„Na Stadionie” 
w Kłodzku 

jak wyŜej od dnia  
26 marca 
 2002 r.  

do dnia kontroli 

wrzesień  

30. Hotel „Piast 
Roman”  
w Świdnicy 

jak wyŜej od dnia  
28 maja 2002 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień  

31. Pensjonat „Akacja” 
w Kudowie Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
22 maja 2002 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień  

32. Hotel „Polonia”*** 
ul. Piłsudskiego 
66; Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
26 stycznia 

 2001 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień Karta ewidencyjna 
nr H-C/4/2001 

33. Hotel Europejski*** 
ul. Piłsudskiego 
88; Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
25 stycznia 

2001 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień Karta ewidencyjna 
nr H-C/3/2001 

34. Hotel Novotel*** 
ul. Wyścigowa 35; 
Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
19 lutego  
2002 r.  

do dnia kontroli 

wrzesień Karta ewidencyjna 
nr H-C/1/2000 

35. Hotel „Hellon”** 
ul. Wrocławska 86 
Środa Śląska 

jak wyŜej od dnia  
17 stycznia  

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik Karta ewidencyjna 
nr H-D/1/2002 

36. Hotel „Baron”** 
ul. M. Skłodowskiej 

jak wyŜej od dnia  
15 marca 2001 r.  

październik Karta ewidencyjna 
nr H-D/7/2001 
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-Curie 88 
Lubin 

do dnia kontroli 

37. Pensjonat 
„Kapitan” w 
Polanicy Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
3 czerwca  

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

38. Hotel „Sana” w 
Polanicy Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
3 czerwca  

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

39. Hotel „Nasz Dom”  
w Polanicy Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
5 czerwca  

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

40. Hotel „Europa”  
w Polanicy Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
1 lipca 2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

41. Hotel „Sara”  
w Polanicy Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
1 lipca 2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

42. Pensjonat *** 
„Magdalena” 
Szklarska Poręba 

jak wyŜej od dnia  
15 października 

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

43. Hotel *** 
„Karkonosze” 
Karpacz 

jak wyŜej od dnia  
24 października 

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

44. Schronisko  
„Na Zamku 
Chojnik” 
Jelenia Góra 

jak wyŜej od dnia  
30 grudnia  

2002 r.  
do dnia kontroli 

październik  

45. Hotel „Jamrozowa 
Polana”  
w Dusznikach 
Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
24 września  

2002 r.  
do dnia kontroli 

listopad  

46. Hotel „Marhaba” w 
Kłodzku 

jak wyŜej od dnia  
6 listopada 

2002 r.  

listopad  
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do dnia kontroli 
47. Hotel „Korona” w 

Kłodzku 
jak wyŜej od dnia  

12 listopada  
2002 r.  

do dnia kontroli 

listopad  

48. Hotel*** „Fenix”  
Jelenia Góra 

jak wyŜej od dnia  
26 listopada 

2002 r.  
do dnia kontroli 

listopad  

49. Hotel** „Tewa” 
Świeradów Zdrój 

jak wyŜej od dnia  
30 grudnia  

2002 r.  
do dnia kontroli 

listopad  

50. Hotel „Centrum”** 
Pl. Wolności 35-
37;  Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
11 grudnia 
2000 r.  

do dnia kontroli 

listopad Karta ewidencyjna 
nr H-D/2/2001 

51. Hotel „Śląsk”** 
ul. Oporowska 62 
Wrocław 

jak wyŜej od dnia  
16 października  

2001 r.  
do dnia kontroli 

listopad Karta ewidencyjna 
nr H-D/10/2001 

52. Hotel „Wrocław 
Orbis” **** 
ul. Powstańców Śl. 
5/7, Wrocław  

jak wyŜej od dnia  
20 listopada  

2001 r.  
do dnia kontroli 

grudzień Karta ewidencyjna 
nr H-B/1/1999 

53. Pensjonat *** 
„Perła Sudetów” 
Karpacz 

jak wyŜej od dnia  
17 grudnia  

2002 r.  
do dnia kontroli 

grudzień  

54. Hotel „Rohan” w 
Szczawnie Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
14 listopada  

2002 r.  
do dnia kontroli 

grudzień  

55. Hotel „Rydz” w 
Kudowie Zdroju 

jak wyŜej od dnia  
29 listopada 

2002 r.  
do dnia kontroli 

grudzień  

56. Pensjonat 
„Panorama” w 

jak wyŜej od dnia  
6 grudnia  

grudzień   
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Polanicy Zdroju 2002 r.  
do dnia kontroli 

57. WORD Legnica Kontrola problemowa: 
- kontrole indywidualne egzaminatorów 

stan bieŜący lipiec  

58. WORD  
Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- organizacja i przygotowanie egzaminu państwowego w tym kontrola 
szkoleń dla kierowców 

stan bieŜący sierpień  

59. WORD Wrocław Kontrola problemowa: 
- kontrole indywidualne egzaminatorów 

stan bieŜący wrzesień  

60. WORD Wałbrzych jak wyŜej stan bieŜący wrzesień  
61. WORD Wałbrzych Kontrola problemowa: 

- organizacja i przygotowanie egzaminu państwowego w tym kontrola 
szkoleń dla kierowców 

stan bieŜący październik  

62. WORD  
Jelenia Góra 

Kontrola problemowa: 
- kontrole indywidualne egzaminatorów 

stan bieŜący listopad  

63. Starostwo 
Powiatowe 
Legnica 

Kontrola problemowa: 
- powiatowa administracja drogowa 
- zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych 

lata 2001-2004 wrzesień  

64. Starostwo 
Powiatowe 
Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
- powiatowa administracja drogowa 
- zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych 

lata 2001-2004 listopad  

65. Starostwo 
Powiatowe Środa 
Śląska 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji remontów obiektów zasobu Skarbu Państwa 

2005 r. wrzesień  

66. Urząd Gminy 
Dobroszyce 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość magazynowania i utrzymywania agregatów 
prądotwórczych stanowiących rezerwę państwową; 

lata 2004-2005 sierpień  

67. Urząd Miasta i 
Gminy Kąty 
Wrocławskie 

Kontrola problemowa: 
- utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych; 

lata 2004-2005 lipiec  

68. Urząd Miasta 
Oława 

Kontrola problemowa: 
- zagospodarowanie mienia i rekultywacja terenów przejętych od wojsk 
FR 

lata 2004-2005 wrzesień  

69. Urząd Gminy 
Oława 

jak wyŜej lata 2004-2005 wrzesień  

70. Urząd Miasta 
Legnica 

jak wyŜej lata 2004-2005 październik  
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71. Urząd Gminy 
Kamienna Góra 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach KW w 2004 r. zadania „Budowa Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze” – zagospodarowanie terenu 

2004 r. sierpień/ 
wrzesień 

 

72. Starostwo 
Powiatowe 
Zgorzelec 

Kontrola problemowa: 
- realizacja w ramach KW w 2004 r. zadania „Modernizacja Bazy 
Szkolnictwa Średniego” – kontynuacja zadania 

2004 r. wrzesień/ 
październik 

 

73. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa: 
- realizacja inwestycji „Modernizacja Opery Dolnośląskiej” 

2005 r. październik  

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI 
1. Urząd Gminy 

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

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 

wrzesień Oddział 
Zamiejscowy 

Legnica 
2. Urząd Miasta i 

Gminy  
Mieroszów 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej, 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

jak wyŜej 
 

 

wrzesień Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

3. Urząd Gminy 
Stoszowice 

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

jak wyŜej październik jak wyŜej 

4. Urząd Miasta i 
Gminy Jaworzyna 
Śląska 

Kontrola problemowa: 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 

jak wyŜej październik jak wyŜej 

5. Urząd Miejski 
Karpacz  

Kontrola problemowa: 
- rejestracja aktów stanu cywilnego 
- zamian imion i nazwisk 

jak wyŜej październik Oddział Zamiejscowy  
Jelenia Góra 

  6. Starostwo 
Powiatowe 
Lwówek Śląski 

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

od dnia wejścia w 
Ŝycie 

porozumienia 

październik jak wyŜej 

7. Urząd Miasta  
i Gminy 
Wleń 

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

od 1.01.2004r. do 
dnia kontroli 

 

listopad jak wyŜej 

8. Urząd Miasta i 
Gminy Lądek Zdrój 

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

jak wyŜej 
 
 
 

od dnia wejścia w 

listopad Oddział Zamiejscowy 
Wałbrzych 
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paszportowej, Ŝycie 
porozumienia 

9. Consulting Handel 
Finanse ul. 
Sienkiewicza 18 
Świebodzice 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie dokumentacji 

paszportowej, 

od dnia wejścia w 
Ŝycie 
porozumienia 

grudzień jak wyŜej 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1. Urząd Miasta  

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Piechowicach 

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

o świadczeniach rodzinnych. 

 od 01.05.2004r 
do dnia kontroli 

 

lipiec  

2. Urząd Miasta  
i Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Pieńsku 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

3. Urząd Gminy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Kłodzku 

jak wyŜej jak wyŜej  lipiec/sierpień  

4. Urząd Gminy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Głuszycy 

jak wyŜej jak wyŜej  wrzesień  

5. Urząd Miasta i 
Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Ścinawie 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

6. Urząd Miasta i 
Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Gaworzycach 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

7. Urząd Miasta 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Jaworzynie 

jak wyŜej jak wyŜej     grudzień  

8. Urząd Miasta  
i Gminy Ośrodek 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  



 23

Pomocy Społecznej  
w Sobótce 

9. Powiat 
DzierŜoniowski 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Bielawie z filią w 
Niemczy 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

stan bieŜący lipiec  

10. Powiat Górowski 
Dom Pomocy 
Społecznej we 
Wronińcu 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

11. Powiat Ząbkowicki 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Opolnicy  

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

12. Powiat Ząbkowicki 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Ziębicach 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

13. Urząd Miasta i 
Gminy Góra 
Środowiskowy 
Dom Samopomocy  
Góra 
ul. Hirszfelda 5 

Kontrola problemowa: 
- standard świadczonych usług w środowiskowym domu 

samopomocy, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

jak wyŜej lipiec  

14. Powiat Kamienna 
Góra 
Dom Pomocy 
Społecznej 
w Szarocinie  
z filią w Kamiennej 
Górze 

Kontrola problemowa: 
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez 

domy pomocy społecznej, 
- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

jak wyŜej sierpień  

15. Powiat Jelenia Góra 
Dom Pomocy 
Społecznej 
Szklarskiej Porębie 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

16. Powiat Jelenia Góra jak wyŜej jak wyŜej sierpień  
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Dom Pomocy 
Społecznej  
w Sosnówce 

17. Powiat Jelenia Góra 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Kowarach 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień/ 
wrzesień 

 

18. Powiat Jelenia Góra 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Miłkowie 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

19. Powiat Jelenia Góra 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Janowicach 
Wielkich 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

20. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

21. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Jugowie 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

22. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Ludwikowicach 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

23. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Ścinawce Dolnej 
17 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

24. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Ścinawce Dolnej 
21 B 

jak wyŜej jak wyŜej październik  
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25. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Szczytnej 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

26. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Podzamku 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

27. Powiat Kłodzko 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Nowej Rudzie 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

28. Powiat Lwówek 
Śląski 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Mirsku 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

29. Powiat Lwówek 
Śląski 
Dom Pomocy 
Społecznej  
w Nielestnie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

30. Powiat Jawor 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Mierczycach 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

31. Powiat Trzebnica 
Rościsławice filia 
Domu Pomocy 
Społecznej w 
Obornikach Śląskich 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

32. Powiat Oleśnica 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Dobroszycach 

jak wyŜej jak wyŜej listopad/ 
grudzień 

 

33. Powiat Środa Śląska 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Malczycach 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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34. Powiat Legnica Dom 
Pomocy Społecznej  
w Legnickim Polu 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

35. Powiat Legnica Dom 
Pomocy Społecznej  
w Brenniku 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

36. ZOZ w Kłodzku 
ul. Szpitalna 1a 
Poradnia terapii 
uzaleŜnień od 
alkoholu  
ul. Zawiszy 
Czarnego 2 
57-300 Kłodzko 

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

stan bieŜący lipiec  

37. NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 
lek. Edyta Niebudek 
Poradnia terapii 
uzaleŜnień od 
alkoholu i 
współuzaleŜnień 57-
500 Bystrzyca 
Kłodzka  
ul. Sienkiewicza 8 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

38. Niepubliczny 
Ośrodek Terapii 
UzaleŜnienia od 
Alkoholu ul. 
Powstańców 
Śląskich 10,  
59-220 Legnica 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

39. Przychodnia 
Rejonowa w 
Chojnowie Poradnia 
leczenia uzaleŜnień  
ul. Legnicka 12 
59-225 Chojnów  

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

40. NZOZ Poradnia 
Specjalistyczna 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  
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Zdzisława Madej – 
Kwapisz Poradnia 
terapii uzaleŜnienia i 
wpółuzaleŜnienia od 
alkoholu 
ul. Szpitalna 6 
59-225 Chojnów 

41. Zespół Publicznych 
ZOZ w Miliczu 
Przychodnia 
Specjalistyczna 
Poradnia Leczenia 
UzaleŜnień ul. 
Grzybowa 1,  
56-300 Milicz 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

42. 

Powiatowy ZOZ w 
Wołowie Poradnia 
Odwykowa  
ul. Piłsudskiego 34 
56-100 Wołów 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

43. 

Powiatowy ZOZ w 
Wołowie Poradnia 
terapii uzaleŜnienia i 
współuzaleŜnienia 
od alkoholu  
Al. Jerozolimskie 28, 
56-120 Brzegu 
Dolny 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

44. 
NZOZ „EVITA” Sp. z 
o.o. Nowa Ruda ul. 
Bohaterów Getta 6c 

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

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
- wymagania dotyczące wyrobów medycznych 

stan bieŜący lipiec  

45. 
NZOZ REVIVAL 
Nowa Ruda ul. Góra 
Anny 2 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

46. 

Prywatna 
Przychodnia 
Lekarska Nowa 
Ruda  

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  
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ul. Piłsudskiego 16 

47. 

NZOZ Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 
Domaszków,  
ul. Kolejowa 10 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

48. 

Przychodnia 
Rodzinna Marzanna 
Nasiłowska 
Ścinawka Średnia 
ul. Sikorskiego 38 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

49. 

SPZOZ Zespół 
Rehabilitacyjny dla 
Dzieci Kudowa Zdrój 
ul. Kościuszki 116 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

50. 

Zespół Sanatoriów 
Dziecięcych „Leśny 
Ludek” Polanica 
Zdrój ul. Dębowa 10 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień  

51. 
NZOZ Medvita 
Lwówek Ślaski ul. 
Traugutta 1 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

52. 

Uzdrowisko Lądek – 
Długopole  
Lądek Zdrój  
ul. Wolności 4 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

53. 
NZOZ „Ginekomed” 
Jelenia Góra ul. 
Malinnik 14 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

54. NZOZ „Stomatologia 
bez bólu” 
ul. Wojska 
Polskiego 18 c 

jak wyŜej 
 
 
 

 

jak wyŜej 
 
 

 

wrzesień 
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55. NZOZ „Dr Caracow” 
Bolesławiec ul. K. 
Miarki 10 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

56. NZOZ Med – Farm 
Bolesławiec  
ul. Sądowa 16-18  

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

57. Zakład Opiekuńczo 
– Leczniczy Mrozów  
ul. Zamkowa 1 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

58. NZOZ Przychodnia 
Stomatologiczna 
„ARMADENT” 
Oleśnica, ul. Armii 
Krajowej 22 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

59. Dzienny Ośrodek 
Rehabilitacyjno – 
Wychowawczy 
Milicz ul. Kopernika 
20 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

60. NZOZ „Intermed” 
Sokołowsko 
ul. Główna 29 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

61. Publiczny Zakład 
Profilaktyki i 
Rehabilitacji 
Janowice Wielkie  
ul. Świerczewskiego 
12 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

62. NZOZ „Mikulicz” 
Świebodzice 
ul. Skłodowskiej 
Curie 58 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

63. NZOZ „Lesnica” 
Wrocław, ul. 
Średzka 13 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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64. Centrum Kształcenia 
i Rehabilitacji Osób 
Niepełnospraw- 
nych Zakład 
Opiekuńczo -  
Leczniczy Diakonii 
Dolnośląskiej 
Wrocław, ul 
Wejherowska 28 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

65. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Oławie 

Kontrola  problemowa: 
- zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną dokumentacją i 

przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności; 

- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i 
procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o 
niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (art. 6c ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 
1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.) 

od 1 stycznia 
2004 r.  
do dnia kontroli 

lipiec  

66. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
we Wrocławiu 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

67. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Polkowicach 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

68. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Jeleniej Górze 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  
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69. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Kamiennej  
Górze 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

70. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Wałbrzychu 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

71. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Świdnicy 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

72. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Oleśnicy 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

73. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Lubinie 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

74. Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
w Strzelinie 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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75. Spółdzielnia 
Usługowa „Argos” 
Złotoryjska 65/1 59-
220 Legnica 
(zakład pracy 
chronionej) 

Kontrola problemowa: 
- zachowanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
- spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnianie przez nie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 

- zapewnianie doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 

- prowadzenie ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, 

prowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu 

od dnia 1 
stycznia 2005 r. 
do dnia kontroli 

lipiec  

76. Ośrodek 
Wypoczynkowy 
„ALMA”  
ul. Budowlanych 4 
59-850 Świeradów 
Zdrój 
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
wczasowe) 

Kontrola problemowa: 
- zgodność informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem 
faktycznym, w zakresie dotyczącym : bazy noclegowej i Ŝywieniowej, 
zaplecza do realizacji aktywnych form rehabilitacji, zaplecza rekreacyjno 
- wypoczynkowego, gabinetu lekarskiego lub zabiegowego oraz 
dostępności obiektów, pomieszczeń infrastruktury i otoczenia ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych 

stan bieŜący lipiec  

77. Hotel „NASZ DOM” 
Sp. z o.o. ul. Cicha 1 
57 – 320 Polanica 
Zdrój  
(ośrodek 
przyjmujący grupy 
wczasowe) 

jak wyŜej stan bieŜący sierpień  
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78. „HCS” Sp. z o.o. ul. 
Nyska 83/85 
50-505 Wrocłąw 
 
(zakład pracy 
chronionej) 

Kontrola problemowa: 
- zachowanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
- spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnianie przez nie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 

- zapewnianie doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, 
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 

- prowadzenie ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, 

prowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu 

od dnia 1 
stycznia 2005 r. 
do dnia kontroli 

sierpień  

79. Regionalna 
Spółdzielnia Usług 
Rehabilitacyjno 
Socjalnych 
„RESURS” Wita 
Stwosza 16 
50-950 Wrocław 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych) 

Kontrola problemowa: 
- prawidłowość realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, 

z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca 
turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji 
lub schorzeń uczestników tych turnusów. 

 

kwiecień 2005 r. 
do dnia kontroli 

wrzesień  

80. INTERFERIE Sp. z 
o.o. ul. Marii 
Skłodowskiej – 
Curie 176 
59-301 Lubin 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych) 

jak wyŜej od dnia 
1 stycznia  

2005 r. do dnia 
kontroli 

październik  

81. „ZBUTA” ul. Rynek 6 
58-300 Wałbrzych 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych) 

jak wyŜej jak wyŜej listopad  

82. Międzyszkolny Klub 
Sportowy 
Niesłyszących 
„PIAST-

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  
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WROCŁAW” 
ul. Dworska 8 
54-144 Wrocław 
(organizator 
turnusów 
rehabilitacyjnych) 

83. Powiatowy Urząd 
Pracy  
w Świdnicy 
 

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

tj.: robót publicznych, prac interwencyjnych, jednorazowych 
refundacji z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜe i 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub zatrudnienia. 

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

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

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

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

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

od dnia 1 
stycznia 2004r. 
do dnia kontroli 

wrzesień 
 

 

84. Powiatowy Urząd 
Pracy  
w Kłodzku oraz filia 
w Nowej Rudzie 

jak wyŜej 
 

jak wyŜej wrzesień  

85. Powiatowy Urząd 
Pracy w Kamiennej 
Górze 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień 
 

 

86. Powiatowy Urząd 
Pracy w Bolesławcu 

jak wyŜej jak wyŜej październik  

87. Centrum Informacji  
i Planowania Kariery 
Zawodowej  
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji 

zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących 
pracy. 

jak wyŜej październik  
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88. Powiatowy Urząd 
Pracy we Wrocławiu 

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

tj.: robót publicznych, prac interwencyjnych, jednorazowych 
refundacji z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, staŜe i 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub zatrudnienia. 

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

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

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

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

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

jak wyŜej październik/ 
listopad 

 

89. Powiatowy Urząd 
Pracy w Strzelinie 

jak wyŜej jak wyŜej listopad 
 

 

90. Powiatowy Urząd 
Pracy w 
Polkowicach 

jak wyŜej jak wyŜej  listopad/ 
grudzień 

 

91. Centrum Informacji  
i Planowania Kariery 
Zawodowej  
w Jeleniej Górze 

Kontrola problemowa: 
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji 

zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących 
pracy. 

 
 

jak wyŜej grudzień  

92.  Powiat Wrocław 
Dom Dziecka 
w Sobótce 
ul. Zamkowa 13 
55-050 Sobótka 

Kontrola problemowa: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo – 
wychowawczych świadczonych przez placówkę 

od dnia  
poprzedniej 

kontroli 

lipiec  
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93.  Miasto Jawor 
 Dom Dziecka  
 ul. Kamiennogórska 
9 
 59-421 Kaczorów 

jak wyŜej jak wyŜej lipiec  

94.  Powiat Oława 
 Dom Dziecka 
 Pl. Zamkowy 17 
 55-200 Oława 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 
 

od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  

lipiec/ sierpień  

95.  Powiat Wałbrzych 
 Dom Dziecka 
„Catharina”  
Nowe Sioło  
58-351 Mieroszów 

Kontrola problemowa: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo – 
wychowawczych świadczonych przez placówkę 

od dnia  
poprzedniej 

kontroli 

sierpień  

96.  Miasto Legnica 
 Dom Dziecka p.w. 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej ul. 
Słubicka 13 
59-220 Legnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 
 

od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  

sierpień  

97.  Powiat Legnica 
 Dom Dziecka 
 Golanka Dolna 
59-230 Prochowice 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień  

98.  Powiat Wałbrzych 
 Dom Dziecka Nr 2 
 ul. Moniuszki 118 
 58-303 Wałbrzych  

Kontrola problemowa: 
- przygotowanie jednostki do realizacji zadań placówki 

wielofunkcyjnej 
 

od dnia  
19 maja 2005 r.  

wrzesień  

99. Miasto Legnica 
Świetlica 
Terapeutyczna Nr 1 
ul. Bracka 16  
59-220 Legnica  

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki wsparcia dziennego 

od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  
 

wrzesień  

100.  Powiat Strzelin 
Dom Dziecka  
Górzec 21 
57-100 Strzelin 

Kontrola problemowa: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo – 
wychowawczych świadczonych przez placówkę 

od dnia  
poprzedniej 

kontroli 

wrzesień/ 
październik 

 

101.  Powiat Kłodzko 
 Dom Dziecka 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 

od dnia  
1 stycznia  

październik  
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prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
SłuŜebniczek NMP 
ul. Wandy 6 
57-300 Kłodzko 

 2004 r.  
 

102.  Powiat Kłodzko 
 Dom Dziecka 
„Gromadka” 
 ul. Fredry 47 
 57-400 Nowa Ruda 

jak wyŜej od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  
 

październik  

103.  Powiat Kłodzko 
 Dom Dziecka im. St. 
Starzyńska 
 ul. Korczaka 1 
 57-300 Kłodzko 

jak wyŜej od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  
 

październik  

104.  Miasto Legnica 
Świetlica 
Terapeutyczna Nr 2 
ul. Jaworzynska 77 
59-220 Legnica 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki wsparcia dziennego 

od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  
 

październik/ 
listopad 

 

105.  Powiat Wałbrzych 
 Dom Dziecka Nr 3 
 ul. Wrocławska 115,  
58-306 Wałbrzych 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 
 

jak wyŜej listopad  

106.  Miasto Wrocław 
Placówka 
Opiekuńczo – 
Interwencyjna 
„Przystanek Dobrej 
Nadziei” 
ul. Borowska 181-
187  
50-553 Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo – 
wychowawczych  świadczonych przez placówkę 

od dnia  
poprzedniej 

kontroli 

listopad  

107. Powiat Jawor 
Świetlica 
Socjoterapeutyczna 
im. Bł. Ks. Z. 
Gorazdowskiego 
prowadzona przez 

Kontrola problemowa: 
- realizacja zadań placówki wsparcia dziennego 

od dnia  
1 stycznia  

2003 r.  
 

listopad  
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Zgromadzenie Sióstr 
Św. Józefa ul. Rynek 
37  
59-420 Bolków 

108. Miasto Wrocław 
Dom Małego 
Dziecka  
ul. Parkowa 2 
Wrocław 

Kontrola problemowa: 
- standard opieki i wychowania oraz usług opiekuńczo – 
wychowawczych  świadczonych przez placówkę 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

listopad  

109. Miasto Wrocław 
Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 2  
ul. Kukułcza 12-14 
Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

110. Miasto Wrocław 
Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 17 
ul. Litewska 72/1 
Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

111. Miasto Wrocław 
Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 5 
ul. Obornicka 20/2 
Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień  

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
1. Koło Łowieckie 

„Ponowa” Niemcza 
pow. Strzelin 

Kontrola problemowa: 
- poprawność prowadzenia gospodarki łowieckiej, 
- zagospodarowanie obwodów łowieckich, 
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji Koła 

stan bieŜący wrzesień Obwody łowieckie nr 
32 okręg 

Wałbrzych  
nr 113, 114 okręg 

Wrocław 
2.  Koło Łowieckie 

„Jeleń” Jawor 
pow. Jawor 
 

jak wyŜej jak wyŜej październik Obwody łowieckie nr 
76 i 85 

okręg Legnica 

3. Koło Łowieckie 
„im. Św. Huberta” 
Wrocław 
pow. Wrocław 

jak wyŜej jak wyŜej listopad Obwody łowieckie  
nr 98 i 99 

okręg Wrocław 
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4. Rezerwat przyrody 
„Wodospad 
Wilczki”  
pow. Kłodzko 

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

stan bieŜący lipiec Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

5. Rezerwat przyrody 
„Torfowisko koło 
Grabowna” 
pow. Oleśnica 

jak wyŜej jak wyŜej lipca Wrocław 

6. Rezerwat przyrody 
„Buczyna 
Piotrowicka” 
pow. Bolesławiec 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień Oddział 
Zamiejscowy 

Legnica 

7. Rezerwat przyrody 
„Głazy 
Krasnoludków” 
pow. Wałbrzych 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień Oddział 
Zamiejscowy Jelenia 

Góra 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
1. Starostwo 

Powiatowe 
Bolesławiec 

Kontrola problemowa: 
- obrona narodowa, 
- bezpieczeństwo wewnętrzne 

od 22.05.2002 r. 
do dnia kontroli 

wrzesień WZK – DUW 
Wrocław 

 
2. 

Starostwo 
Powiatowe Głogów 

jak wyŜej od 27.03.2002 r. 
do dnia kontroli 

październik jak wyŜej 

3. Starostwo 
Powiatowe 
ziemskie Legnica 

jak wyŜej od 21.02.2001 
do dnia kontroli 

listopad 
 

jak wyŜej 

4. Urząd Miasta i 
Gminy Wąsosz 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

2004 r.  
do dnia kontroli 

październik WZK – WKO 
DUW Wrocław 

5. Urząd Miasta I 
Gminy Brzeg 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

6. Urząd Gminy 
Długołęka 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

7. Urząd Miasta 
Zawidów  

Kontrola problemowa: 
- obronność 

2004 r.  
do dnia kontroli 

wrzesień WZK – DUW 
Oddział 

zamiejscowy Jelenia 
Góra 

8. Urząd Gminy 
Janowice Wielkie 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

9. Urząd Miasta i jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 
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Gminy Lubawka 
10 Urząd Miasta 

Zgorzelec 
jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

11. Urząd Miasta i 
Gminy 
Pieńsk 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

12. Urząd Gminy 
Osiecznica 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

13. Urząd Gminy 
Warta 
Bolesławiecka 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

14. Urząd Gminy 
Głogów 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

2004 r.  
do dnia kontroli 

sierpień WZK – DUW 
Oddział 

Zamiejscowy 
Legnica 

15. Urząd Gminy 
Złotoryja 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień jak wyŜej 

16. Urząd Miasta 
Jawor 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

17. Urząd Gminy 
śukowice 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

18. Urząd Gminy 
Męcinka 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

19. Urząd Miasta  
Chojnów 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

20.  Urząd Miasta 
Lubin 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

21. Urząd Miasta i 
Gminy 
Wiązów 

Kontrola problemowa: 
- obronność 

2004 r. 
 do dnia kontroli 

wrzesień WZK – DUW 
Oddział 

Zamiejscowy 
Wałbrzych 

22. Urząd Gminy 
Kamieniec 
Ząbkowicki 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

23. Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

24. Urząd Miasta i 
Gminy Międzylesie 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 
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25. Urząd Miasta 
Boguszów Gorce 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

26. Urząd Miasta i 
Gminy Stzregom 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

27. Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej grudzień jak wyŜej 

28. Urząd Miasta i 
Gminy Stronie 
Śląskie 

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

2004 r. lipiec WZK – DUW 
WROCŁAW 

29. Urząd Miasta 
Karpacz 

jak wyŜej jak wyŜej sierpień jak wyŜej 

30.  Urząd Gminy 
Walim 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

31. Starostwo 
Powiatowe 
Złotoryja 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 

32.   Urząd Gminy 
Pielgrzymka 

jak wyŜej jak wyŜej listopad jak wyŜej 

33.  Zespół Opieki 
Zdrowotnej 
JAWOR 

Kontrola problemowa: 
- Rezerwy Państwowe Ministra Zdrowia 

od 07.09.2005 r. 
do 28.09.2005 r. 

wrzesień WZK – DUW 
WROCŁAW 

34. Zespół Opieki 
Zdrowotnej LUBIN 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

35. NZOZ ŁuŜyckie 
centrum Medyczne 
LUBAŃ 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

36. Powiatowy Zespół 
Szpitali OLEŚNICA 

jak wyŜej jak wyŜej wrzesień jak wyŜej 

37. Polkowickie 
Centrum Usług 
Medycznych 
POLKOWICE 

jak wyŜej od 05.10.2005 r. 
do 12.10.2005 r. 

październik jak wyŜej 

38. Zespół Opieki 
Zdrowotnej 
ZŁOTORYJA 

jak wyŜej jak wyŜej październik jak wyŜej 
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Wrocław,     dnia     czerwca 2005 r.  
 

Na podstawie § 47 pkt 2 Regulaminu Dolnośląskiego UW, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem nr 66  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2002 r. - 
opiniuję pozytywnie 
 


