
NK.III.3.0930/188/06 
  
ZATWIERDZAM 
Wojewoda Dolno śląski 
   
Wrocław,  dnia     grudnia 2006 r. 
  

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

w I półroczu 2007 r.  
  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Rodzaj i tematyka kontroli Okres objęty 
kontrolą 

Termin 
wykonania 
kontroli 

Uwagi 

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

1. Urząd Miasta 
DzierŜoniów 
  

Wydział Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich:  
-         prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
-         sprawy wojskowe, 
Wydział Infrastruktury:  
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (sprawdzająca 
wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych w 2005r.) 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w DzierŜoniowie: 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

od 01.01.2006 r. do 
dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

luty   



zaliczki alimentacyjnej 
2. Urząd Gminy 

Długołęka 
Wydział  Nadzoru i Kontroli : 
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich:  
-         sprawy wojskowe; 
Wydział Infrastruktury:  
-         ewidencjonowanie działalności gospodarczej 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (sprawdzająca 
wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych w 2005r.) 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:   
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Długołęce, Długołęka, ul. Wrocławska 24 
- kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

od 01.01.2006r. do 
dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

luty   

3. Starostwo 
Powiatowe Kłodzko  

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

od 01.01.2006r. do 
dnia kontroli 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

marzec   



-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-          sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej, 
Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, 
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 
Dom Pomocy Społecznej w Podzamku 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej, 
-         zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  
-         kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku  oraz filie w Bystrzycy Kłodzkiej  i 
Nowej Rudzie  
1.             Refundacje kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego. 
2.             Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. 
3.             Prawidłowość wydawania decyzji o: 

a)             przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty 
oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku 
szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, 

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

c)             odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub 
umorzeniu całości lub części nienaleŜnie pobranego 
świadczenia z Funduszu Pracy. 

4.             Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych.  

Realizacja wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu. 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
- realizacja przez Starostów zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne 

  
  
  
  
  
  
  

  

4 Urząd Gminy 
Pielgrzymka 

Wydział Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

od 01.01.2006 r. do 
dnia kontroli 

marzec   



-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji:  
-         prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
-         sprawy wojskowe, 
Wydział Infrastruktury:  
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce  
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej 
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce 
Pielgrzymka 131 
-         kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

5. Urząd Gminy 
Miłkowice 
  

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich:  
-         prowadzenie ewidencji ludności i  dowodów osobistych, 
-         sprawy wojskowe, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego 
-         sprawy  z zakresu zmian imion i nazwisk; 
Wydział Infrastruktury:  
-         ewidencjonowanie  działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

od 01.01.2006r. do 
dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

kwiecień   



jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej 
Gminny O środek Zdrowia w Miłkowicach  
-         kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6. Urząd Gminy 
Cieszków 

Wydział  Nadzoru i Kontrol i:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich:  
-         sprawy wojskowe, 
Wydział Infrastruktury:  
-         ewidencjonowanie działalności gospodarczej,  
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszkowie: 
-         realizacja zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej 

od 01.01.2006 r. do 
dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

kwiecień   



7. Urząd Miejski 
Bardo 

Wydział Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich:  
-         prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego, 
Wydział Infrastruktury:  
-         ewidencjonowanie działalności gospodarczej,  
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

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

zaliczki alimentacyjnej. 

od 01.01.2006 
. do dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

maj   

8. Urząd Gminy 
śukowice 

Wydział  Nadzoru i Kont roli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Spraw Obywatelskich:  
-         prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
-         sprawy wojskowe; 
Wydział Infrastruktury:  
-         ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości wydawania zezwoleń na 

od 01.01.2006 r. do 
dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

maj   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w śukowicach: 
-         realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej, 
-         zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
-         realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
-         sprawy w zakresie postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

9. Starostwo 
Powiatowe 
Lwówek Śląski 

Wydział Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (sprawdzająca 
wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych w 2005r.) 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim  
-          zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku 
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej, 
-         zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 
SPZOZ w Lwówku Śląskim Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7 
-         kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim  
1.      Refundacje kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego. 
2.      Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. 
3.      Prawidłowość wydawania decyzji o: 

a)             przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty 
oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku 

od 01.01.2006 r. do 
dnia kontroli 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

czerwiec   



szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, 
b)            obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, 

dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienaleŜnie 
pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych 
z Funduszu Pracy,  

c)             odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub 
umorzeniu całości lub części nienaleŜnie pobranego 
świadczenia z Funduszu Pracy. 

4.      Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych.  

Realizacja wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu. 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
- realizacja przez Starostów zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne 

10. Starostwo 
Powiatowe 
Trzebnica 

Wydział Nadzoru i Kontroli:  
-          przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
-         prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 
Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  
-         prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (sprawdzająca 
wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych w 2005r.) 

-          realizacja dochodów budŜetowych 
Wydział Polityki Społecznej:  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy  
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach 
Kontrola  sprawdzająca: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

świadczonych przez domy pomocy społecznej, 
-         zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 
Szpital Powiatowy im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy  Trzebnica, ul. 
Prusicka 53/55 
-         kontrola z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 
raz przestrzeganie praw pacjenta 

Dom Dziecka ul.Parkowa 6 55-120 Oborniki Śląskie 
-         realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 

od 01.01.2006 r. do 
dnia kontroli 

Czerwiec   



Wydział Środowiska i Rolnictwa  
- realizacja przez Starostów zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne 

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJ ĄCE 
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI  

1. Urząd Miasta  
Rada Miejska Oleśnica 

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

od 01.01.2006 r  
do dnia kontroli 

styczeń   

2. Urząd Gminy  
Rada Gminy 
Walim 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń   

3. Urząd Miasta 
Rada Miejska Jelenia 
Góra 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń   

4. Starostwo Powiatowe 
Lubin 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

5. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
Trzebnica 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

6.  Urząd Miejski  
Rada Miejska  
Szczawno Zdrój  

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

7. Urząd Miasta  
Rada Miejska  
Lubań 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

8. Urząd  Gminy 
Rada Gminy  
Łagiewniki 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

9. Urząd Miejski 
Rada Miejska 
Bystrzyca Kłodzka 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

10. Urząd Gminy,  
Rada Gminy 
Głogów 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

11.  Urząd Miasta, Rada 
Miejska Kudowa Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

12. Urząd Miasta i Gminy  
Rada Miejska 
Gryfów Śląski   

jak wyŜej jak wyŜej maj   



13. Urząd Gminy  
Rada Gminy  
Kamienna Góra 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

14. Urząd Miasta i Gminy 
Rada Miejska 
Mieroszów 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

15. Urząd Miasta i Gminy  

Rada Miejska 

Międzylesie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

16. Urząd Miejski  
Rada Miejska  

Ziębice 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

17. Rada Miejska Złoty 
Stok 

Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych jak wyŜej kwiecień   

18. Rada Miejska 
Szklarska Poręba 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

19. Rada Gminy Stara 
Kamienica 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

20. Tłumacze przysięgli 
języka angielskiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego  –   10 
osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 
2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 
-       pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej 

od dnia 01.01.2006 
r  
do dnia kontroli 

styczeń   

21. Tłumacze przysięgli 
języka angielskiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego –  
14 osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 
2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 
-       pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej 

  

jak wyŜej luty   

22. Tłumacze przysięgli Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada jak wyŜej marzec   



języka angielskiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego  -  
16 osób 

2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 
-       pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej 

  
23. Tłumacze przysięgli 

języka angielskiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego   - 
20 osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 
2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 
-       pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej 

  

jak wyŜej kwiecień   

24. Tłumacze przysięgli 
języka niemieckiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego  -  
20 osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 
2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 
-       pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na 
Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej 

  

jak wyŜej maj   

25 Tłumacze przysięgli 
języka niemieckiego z 
terenu województwa 
dolnośląskiego  -  
20 osób 

Kontrola problemowa na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada 
2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego: 
-        prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 

-       pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości za czynności tłumacza przysięgłego 
wykonane na Ŝądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 
administracji publicznej 

  

jak wyŜej czerwiec   

26. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 
we Wrocławiu 

Kontrola problemowa 
-         organizacja jednostki 
-         prowadzenie postępowań administracyjnych 
-         realizacja przepisów o słuŜbie cywilnej w zakresie prawidłowości 

naboru i przebiegu słuŜby przygotowawczej 
  

lata 2004 - 2006 luty   

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUD śETU 



1. Urząd Miasta 
Polanica Zdrój 

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

pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa, 
-         terminowość i wysokość wpłat dochodów budŜetu państwa na 

rachunek DUW, 
-         prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb-27 ZZ 

01.01.2006r. do 
dnia kontroli 

styczeń   

2. Urząd Miasta i 
Gminy 
Głuszyca 

                                              jak wyŜej jak wyŜej luty   

3. Urząd Gminy 
Dobroszyce 

Kontrola problemowa prawidłowości wykorzystania środków publicznych 
pochodzących z rezerwy celowej – dotacji przeznaczonej na 
dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę 
o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do 
wykonywania określonej pracy. 

2005 i 2006 rok maj   

4. Urząd Gminy 
Trzebnica 

Kontrola problemowa prawidłowości wykorzystania środków dotacji w 
kwocie 10.234,00 zł z rezerwy celowej nr 14 przeznaczonej na 
„Wprowadzenie od 1.09.2006r. nauki j. angielskiego w I klasie szkoły 
podstawowej” 

2006 rok czerwiec   

5. Urząd Gminy Święta 
Katarzyna 

Kontrola problemowa prawidłowości wykorzystania środków dotacji w 
kwocie 8.772,00 zł z rezerwy celowej nr 14 przeznaczonej na 
„Wprowadzenie od 1.09.2006r. nauki j. angielskiego w I klasie szkoły 
podstawowej” 

jak wyŜej czerwiec   

6. Dolnośląski Zespół 
Parków 
Krajobrazowych 

Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości gospodarowania 
środkami transportu 

od 1.01.2006r. do 
dnia kontroli 

styczeń   

7. Wojewódzki Oddział 
SłuŜby Ochrony 
Zabytków 

Kontrola problemowa i sprawdzająca w zakresie: 
-         wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli, 
-         prawidłowość gospodarowania majątkiem powierzonym jednostce, 
-         wypełnianie obowiązków dysponenta w zakresie rozliczania 

środków finansowych udzielonych dotacji. 

2005 i 2006 rok luty   

8. Starostwo 
Powiatowe Kłodzko 

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej na 
likwidację skutków klęsk Ŝywiołowych w 2006r. 

2006rok marzec   

9. Urząd Gminy 
Świdnica 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

10. Urząd Miasta 
Wałbrzych 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

11. Urząd Miasta jak wyŜej jak wyŜej maj   



Świeradów Zdrój 
12. Urząd Miasta 

Szklarska Poręba 
jak wyŜej jak wyŜej maj   

13. Urząd Miasta i 
Gminy Lądek   Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
1. Starostwo 

Powiatowe  
Strzelin 

Kontrola problemowa: 
-         zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych 

2005-2007 kwiecień   

2. Starostwo 
Powiatowe Oleśnica 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

3. Starostwo 
Powiatowe  
Oława 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

4. WORD Legnica Kontrola problemowa: 
prawidłowość prowadzenia kursów dokształcających kierowców 
wykonujących transport drogowy 

od dnia 
1.01.2006r. do 
dnia kontroli 

maj 
  

  

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
1. Urząd Miasta Bielawa Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 
-rejestracji stanu cywilnego 

od 1.01.2006r. do 
dnia kontroli 

  

styczeń Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

2. Urząd Miasta i Gminy  
Jedlina Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej 
  

  

marzec jak wyŜej 

3. Urząd Miasta i Gminy 
Szczawno Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

4. Urząd Miasta Polanica 
Zdrój 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

5. Urząd Miasta 
Bolesławiec  

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 
-         rejestracji aktów stanu cywilnego 
-         zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej luty Oddział Zamiejscowy  
Jelenia Góra 

  6. Urząd Miasta Piechowice jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 
7. Urząd Miasta i Gminy 

Jelenia Góra 
jak wyŜej 
  

jak wyŜej 
  

kwiecień jak wyŜej 

8. Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka 

jak wyŜej jak wyŜej 
  
  

maj jak wyŜej 

9. Urząd Gminy Olszyna jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 



10. Urząd Gminy Czernica Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 
-         ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej styczeń SO we Wrocławiu 

11. Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 
-         ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej styczeń jak wyŜej 

12. Urząd Gminy Borów Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 
-         wydawania dowodów osobistych, 
-         rejestracja aktów stanu cywilnego; 

jak wyŜej luty jak wyŜej 

13. Urząd Miasta i Gminy 
Milicz 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

14. Urząd Gminy Prusice jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 
15. Urząd Gminy Wińsko jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 
16. Urząd Gminy Malczyce jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  
1. Urząd Miasta i Gminy 

Oborniki Śląskie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Obornikach Śląskich 

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

kwalifikacjami, 
-         z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, 
-         z zakresu postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczki alimentacyjnej 

Od 01.01.2006r. styczeń   

2. Miasto Wrocław Dom 
Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu  ul. Farna 3 

Kontrola kompleksowa: 
-         z zakresu standardu obowiązujących podstawowych usług 

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

od 01.01.2006r. styczeń   

3. Miasto Wrocław Dom 
Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu  ul. Kaletnicza 
8 

jw. jw. styczeń   

4. Miasto Wrocław Dom 
Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu  ul. 
Świątnicka 25/28 

jw. jw. luty   

5. Miasto Wrocław Dom 
Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu  ul. Mączna 3 

jw. jw. luty   

6. Powiat Środa Śląska 
Dom Pomocy 

jw. jw. luty   



Społecznej w 
Malczycach 

7. Powiat DzierŜoniów  
Dom Pomocy 
Społecznej w Bielawie z 
filią w Niemczy 

jw. jw. kwiecień   

8. Powiat Oleśnica Śląskie 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Dobroszycach 

jw. jw. kwiecień   

9. Powiat Ząbkowice 
Śląskie Dom Pomocy 
Społecznej w Opolnicy 

jw. jw. maj   

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

jw. jw. maj   

11. Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy Prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Św. ElŜbiety 
Miłków 67 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

Stan bieŜący styczeń   

12. Centrum 
Psychoprofilaktyki i 
Psychedukacji Wrocław 
Plac Pereca 2 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem 

jw. styczeń   

13. NZOZ  „KARAN” 
Wrocław, ul. Skoczylasa 
8a 

jw. jw. styczeń   

14. Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Brzezie Łące 
Brzezia Łąka, ul. Krótka 
3 

j.w. j.w. luty   

15. SPZOZ w Łozinie 
Łozina, ul. Milicka  16 

j.w. j.w. luty   

16. NZOZ „TATRZAŃSKA” 
Legnica ul. Tatrzańska 2 

jw. jw. luty   



17. Ośrodek Medycyny 
Paliatywnej i Hospicyjnej 
w Będkowie 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

j.w. marzec   

18. Zakład Pielęgnacyjno 
Opiekuńczy w Złotoryi 
Złotoryja, ul HoŜa 11 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

j.w. marzec   

19. NZOZ „BIEGUNOWA” 
Legnica ul. Biegunowa 2 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem.  

jw. kwiecień   

20. NZOZ „MEDYK” Legnica 
ul. Piekarska 7 

jw. jw. kwiecień 
  
  

  

21. NZOZ „ZDROWIE” 
Legnica ul. Piekarska 7 

jw. jw. kwiecień   

22. SPZOZ w Zgorzelcu 
Oddział dla przewlekle 
chorych z pododdziałem 
opieki paliatywnej 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

jw. kwiecień   

23. SPZOZ w Zgorzelcu 
Oddział dla przewlekle 
chorych z pododdziałem 
opieki paliatywnej 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

jw. kwiecień   

24. NZOZ „MEDITON” 
Leśna, ul. Sienkiewicza 
52 

j.w. j.w. maj   

25. NZOZ „SANITAS” 
Leśna, ul. Sienkiewicza 
52 

j.w. j.w maj   

26. Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Lubomierzu 
Lubomierz, ul. Wolności 
17 

j.w. j.w. maj   

27. Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy w 
Nowogrodźcu 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 

j.w czerwiec   



Nowogrodziec, ul Cicha 
4 

statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta 

28. SPZOZ w Bogatyni, ul. 
Wyczółkowskiego 15 
Zakład opiekuńczo 
leczniczy dla dzieci 
Zakład Opiekuńczo 
leczniczy dla dorosłych 

Kontrola problemowa z zakresu wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodność udzielanych świadczeń ze 
statutem. raz przestrzeganie praw pacjenta  

j.w. czerwiec   

29. Powiatowy Urząd Pracy 
w DzierŜoniowie 
  
  

1. Refundacje kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego. 
2. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. 
3. Prawidłowość wydawania decyzji o: 

a)             przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu 
wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, 
dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku 
aktywizacyjnego, 

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

c)             odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub 
umorzeniu całości lub części nienaleŜnie pobranego 
świadczenia z Funduszu Pracy. 

4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych.  
Realizacja wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu.  

 Od 1 stycznia 
2006 r. do dnia 

kontroli  

Styczeń/Luty   

30. Powiatowy Urząd Pracy 
w Oleśnicy 

  
jw. 

  
jw. 

  
Luty 

  

31. Powiatowy Urząd Pracy 
w Świdnicy  
  

  
jw. 

  
jw. 

  
Marzec/Kwiecień 

  

32. Powiatowy Urząd Pracy 
w Bolesławcu 
  

  
jw. 

  
jw. 

  
Kwiecień 

  

33. Powiatowy Urząd Pracy 
w Polkowicach 

  
jw. 

  
jw. 

  
Maj 

  



  
34. Powiatowy Urząd Pracy 

w Kamiennej Górze 
  

  
jw. 

  
jw. 

  
Maj 

  

35. Powiatowy Urząd Pracy 
w Górze  
  

  
jw. 

  
jw. 

  
Czerwiec 

  

36.  Powiat Lubin 
  
Dom Dziecka 
ul.Królowej Jadwigi 5 
59-330 Ścinawa 

Kontrola problemowa 
- realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 
  
  

Od 1.01.2006r. styczeń   

37. Powiat Wrocławski 
  
Dom Dziecka 
ul.1 Maja 43 
55-080 Kąty Wrocławskie 

Kontrola kompleksowa 
- realizacja zadań placówki wielofunkcyjnej 

Od 1.01.2006r. styczeń   

38. Powiat Wrocławski 
  
Rodzinny Dom Dziecka 
nr3 
ul.Orzechowa 27 
55-010 Święta 
Katarzyna 

Kontrola kompleksowa 
-realizacja zadań placówki rodzinnej 

Od 1.01.2006r. styczeń   

39. Miasto Wrocław 
  
Rodzinny Dom Dziecka 
nr3 
ul.Rogowska 32/1a 
Wrocław 

Kontrola kompleksowa 
-realizacja zadań placówki rodzinnej 

Od 1.01.2006r styczeń   

40. Powiat DzierŜoniów 
  
Dom Dziecka im. 
J.Korczaka w Pieszycach 
z filiami w DzierŜoniowie i 
Piławie Górnej 
ul.Ogrodowa 81 
58-250 Pieszyce 

Kontrola sprawdzająca 
-realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

luty   



41. Miasto Wrocław 
  
Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza 
„Przyjazny Dom” 
ul. Chopina 9a Wrocław 

Kontrola kompleksowa 
-realizacja zadań placówki wielofunkcyjnej 

Od 1 stycznia 
2006r. 

luty   

42. 

Powiat Środa Śląska 
  
Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza 
ul.Kilińskiego 30 
55-300 Środa Śląska 

Kontrola kompleksowa 
-realizacja zadań placówki wielofunkcyjnej 
  

Od 1 kwietnia 
2006r. luty   

43. 

Miasto Wrocław 
  
Rodzinny Dom Dziecka 
nr 10 
ul.Kasztelańska 11/12 
51-200 Wrocław 
  

Kontrola kompleksowa: 
- realizacja zadań placówki rodzinnej 

Od 1 stycznia 
2006r. 

luty   

44. 

Miasto Wrocław 
  
Rodzinny Dom Dziecka 
nr 19 
ul.Kłokoczyska 158a 
Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
-realizacja zadań placówki rodzinnej 

Od 1 stycznia 
2006r. 

marzec   

45. 

 Powiat Ząbkowice  
 Śląskie 
  
 Dom Dziecka 
„Jutrzenka” 
  prowadzony przez 
 Zgromadzenie Sióstr 
 Maryi Niepokalanej 
 Prowincja Wrocławska 
 ul.1-go Maja 12 
 57-256 Bardo 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
marzec   



46. 

 Powiat Świdnica 
  
 Środowiskowe Ognisko 
  Wychowawcze TPD 
 „Nasze Gniazdko” 
 ul.Kościelna 40 
 58-100 Świdnica 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
marzec   

47. 

Powiat Wałbrzych 
  
Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy 
ul.Limanowskiego 9 
58-303 wałbrzych 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
marzec   

48. 

Powiat Świdnica 
  
Dom Dziecka  
Bystrzyca Górna 43 
58-100 Świdnica 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
kwiecień   

49. 

Powiat Wałbrzych 
  
Dom Dziecka  
ul.Chojnowska 12 
58-330 Jedlina Zdrój 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
kwiecień   

50. 

Powiat Lubin 
  
Rodzinny Dom Dziecka  
ul.Miedziana 29/2 
59-300 Lubin 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
kwiecień   

51. 

Powiat Lubin 
  
Rodzinny Dom Dziecka 
ulBema 20 
59-307 Raszówka 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
kwiecień   

52. 

 Miasto Legnica 
  
 Pogotowie Opiekuńcze 
 ul. Wojska Polskiego 7 
 59-220 Legnica 

Kontrola sprawdzająca 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
maj   



53. 

 Miasto Legnica 
  
 Dom Dziecka  
 ul.Wandy 10 
 59-220 Legnica 
  

Kontrola sprawdzająca 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 
maj   

54.  Miasto Legnica 
  
 Ośrodek Pomocy 
 Terapeutycznej dla 
 Dzieci i MłodzieŜy 
 ul.Reja 6 
 59-220 Legnica 

Kontrola sprawdzająca: 
- realizacja zaleceń pokontrolnych 
  

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

maj   

55. Miasto Wrocław 
  
Rodzinny Dom Dziecka 
nr 14 
ul.Kilińskiego 36/5 
Wrocław 

Kontrola kompleksowa: 
-realizacja zadań placówki rodzinnej 

Od 1 stycznia 
2006r. 

maj   

56. Powiat Złotoryja 
  
Dom Dziecka 
ul.Kochanowskiego 4 
59-500 Złotoryja 

Kontrola problemowa 
-realizacja zadań placówki socjalizacyjnej 

Od 1 stycznia 
2006r. 

czerwiec   

57. Gmina Świdnica 
  
Świetlica Środowiskowa-
Osiedlowy Klub 
Integracyjny „Zawiszów” 
ul.Łokietka 13/1 
58-300 Świdnica 

Kontrola kompleksowa 
-realizacja zadań placówki wsparcia dziennego 

Od 8 marca 2006r. czerwiec   

58. Gmina Bielawa 
  
Świetlica 
Socjoterapeutyczna 

Kontrola kompleksowa 
-realizacja zadań placówki wsparcia dziennego 

Od 3 lutego 2006r czerwiec   



z filiami 
ul.Ludowa 11 
58-260 Bielawa 

59. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Trzebnicy 

Kontrola problemowa: 
-         zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; 

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

01.01.2006 r. – 
do dnia kontroli 

styczeń 2007 r.   

60. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności we 
Wrocławiu 

j / w 01.01.2006 r. – 
do dnia kontroli 

styczeń 2007 r.   

61. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Oleśnicy 

j / w 01.01.2006 r. – 
do dnia kontroli 

luty 2007 r.   

62. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Świdnicy 

j / w 01.01.2006 r. – 
do dnia kontroli 

marzec 2007 r.   

63. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Głogowie 

j / w 01.01.2006 r. – 
do dnia kontroli 

marzec 2007 r.   

64. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Wołowie 

j / w 01.08.2006 r. – 
do dnia kontroli 

kwiecień 2007 r.   

65. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Środzie Śląskiej 

j / w 01.04.2006 r. – 
do dnia kontroli 

kwiecień 2007 r.   



66. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Miliczu 

j / w 01.04.2006 r. – 
do dnia kontroli 

maj 2007 r.   

67. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Górze 

j / w 01.05.2006 r. – 
do dnia kontroli 

maj 2007 r.   

68. Miejski Zespół do Spraw 
Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Legnicy 

j / w 01.03.2006 r. – 
do dnia kontroli 

czerwiec 2007 r.   

69. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w 
Legnicy 

j / w 01.06.2006 r. – 
do dnia kontroli 

czerwiec 2007 r.   

70. NZOZ „Vena-Med.” 
Zgorzelec ul. 
Langiewicza 20 

jw. jw. sierpień   

71. NZOZ „PROMED” 
Głuszyca ul. 
Grunwaldzka 22a 

jw. jw. sierpień   

72. NZOZ „UNIMED” Sp. z 
o.o. Głuszyca ul. 
Grunwaldzka 24 

jw. jw. sierpień   

73. Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i MłodzieŜy z 
MPDz „OSTOJA” 
ul. Stawowa 1A, 
50 – 015 Wrocław 
(organizator turnusów   
rehabilitacyjnych) 

Kontrola  sprawdzaj ąca 
stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich 
przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz 
miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz 
rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów 

  

  
od 1 lipca 2006 
do dnia kontroli 

  
styczeń 2007 

  

  



74. INTERFERIE S.A. 
ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 176, 59 – 301 
Lubin 
  
(ośrodek przyjmujący 
grupy turnusowe 

Kontrola sprawdzaj ąca 
stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich 
przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz 
miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz 
rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów 

  

  
od 1 lipca 2006 
do dnia kontroli 

  
luty 2007 

  

75. UNITECHNIKA Sp. z 
o.o. 
ul. Matuszewskiego 4 
57 – 320 Polanica Zdrój 
  
 (organizator turnusów   
rehabilitacyjnych) 

Kontrola sprawdzaj ąca 
stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich 
przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz 
miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz 
rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów 

  

  
  

od 1 lipca 2006 r. 
- do dnia kontroli 

  
  

marzec 2007 

  

76. Ośrodek Wypoczynkowy 
„MARIA” 
ul. Lasek Miejski 4 
57 – 343 Lewin Kłodzki 
  
(ośrodek przyjmujący 
grupy turnusowe) 

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

  
Stan bieŜący 

  
kwiecień 2007 

  

77. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Uzdrowisko „Szczawno 
– Jedlina”: S. A.  
ul. Ratuszowa 1, 
58 – 310 Szczawno 
Zdrój 
  
(organizator turnusów   
rehabilitacyjnych) 

Kontrola sprawdzaj ąca 
stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich 
przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz 
miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz 
rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów 

  

  
od 1 lipca 2006 r. 
-  do dnia kontroli 

  
 maj 2007 

  



78. Zakład Produkcyjno - 
Usługowy Janusz Kulik 
ul. Boczna 12 
59 – 400 Jawor 
  
(zakład pracy 
chronionej) 
  
  
  
  
  

Kontrola problemowa  
·                    stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
·                    stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia 

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

·                    stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej, 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 
rehabilitacyjnych, 

·                    stwierdzenie prowadzenia ewidencji środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rachunku 
bankowego środków tego funduszu 

  
  

od 1 lipca 2006 r. 
- do dnia kontroli 

  
  

czerwiec 2007 

  

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  
1. Rezerwat Przyrody 

„Jodłowice” – 
Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie 
(gmina  Brzeg Dolny, 
powiat Wołów i 
gmina Oborniki 
Śląskie, powiat 
Trzebnica) 

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

rezerwatu 

stan bieŜący kwiecień Wrocław 

2.  UŜytek Ekologiczny 
„Stanowisko 
występowania 
sasanki łąkowej” – 
Nadleśnictwo 
Miękinia, powiat 
Środa Śląska ) 
  

Kontrola problemowa: 
-stan uŜytku ekologicznego, 
-określenie zabiegów do prawidłowej ochrony uŜytku 
-           

jak wyŜej kwiecień/maj Wrocław 

3. Rezerwat Przyrody 
„Buczyna 
Storczykowa na 
Białych Skałach” – 
Nadleśnictwo 
Złotoryja, (gmina 

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

rezerwatu. 

jak wyŜej maj Oddział 
Zamiejscowy w 
Jeleniej Górze 



Świerzawa, powiat 
Złotoryja) 

4. Rezerwat Przyrody 
„jaskinia 
Niedźwiedzia” – 
Nadleśnictwo Lądek 
Zdrój (gmina Stronie 
Śląskie, powiat 
Kłodzko) 
  

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

rezerwatu, 
przestrzeganie przez uŜytkownika „Regulaminu uŜytkownika 
turystycznego jaskini w rezerwacie „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie” 

jak wyŜej czerwiec Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
1. Starostwo 

Powiatowe Ziemskie 
Świdnickie 

Kontrola problemowa: 
-         bezpieczeństwo wewnętrzne 
-         obrona narodowa 

od 23.04.2003 r. 
do dnia kontroli 

luty WZK – DUW 
Wrocław 

  
2. 

Starostwo 
Powiatowe Ziemskie 
Oleśnickie 

jak wyŜej od 26.03.2003 r. 
do dnia kontroli 

marzec jak wyŜej 

3. Starostwo 
Powiatowe Ziemskie 
Oławskie 

jak wyŜej od 23.02.2004r. do 
dnia kontroli 

kwiecień 
  

jak wyŜej 

4. Starostwo 
Powiatowe Ziemskie 
Strzelińskie 

jak wyŜej od 26.05.2004r. do 
dnia kontroli 

maj jak wyŜej 

5. Starostwo 
Powiatowe Ziemskie 
Jeleniogórskie 

jak wyŜej od 28.04.2004r. do 
dnia kontroli 

czerwiec jak wyŜej 

6. Urząd Gminy w 
Świdnicy 

Kontrola problemowa dofinansowania z rezerwy celowej budŜetu państwa 2006 rok marzec wraz z Wydziałem 
Finansów i BudŜetu 

7. Urząd Miasta w 
Wałbrzychu  

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

8. Starostwo 
Powiatowe w 
Kłodzku 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

9. Urząd Miasta w 
Świeradowie Zdroju 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

10. Urząd Miasta w 
Szklarskiej Porębie 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

11. Urząd Miasta w jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 



Międzylesiu 
12. Urząd Miasta i 

Gminy w Lądku 
Zdroju 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI  
1. Starostwo 

Powiatowe w Górze 
Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: Modernizacja obiektu Zespołu Szkół w Górze - II eta p 

2006r. marzec    

2. Urząd Gminy 
Radwanice 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach - etap III  

2006r. kwiecień   

3. Urząd Gminy 
Męcinka 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : Budowa obiektów i urz ądzeń rekreacyjno-
sportowych wraz z niezb ędną infrastruktura w ramach 
zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w M ęcince-gimnazjum  

2006r. kwiecień   

4. Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kotowicach  

2006r. kwiecień   

5. Urząd Gminy 
Miejskiej Bolesławiec 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego  w 
2006r. projektu: Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola 
Publicznego nr 4 przy ul. Sadowej 9 w Bolesławcu  

2006r. maj   

6. Urząd Gminy 
Przeworno 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serbach - etap 
2006 

2006r. maj   

7. Urząd Marszałkowski 
województwa 

Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : Modernizacja budynku medycznego Studium 
Zawodowego nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24  

2006r. czerwiec   

8. Urząd Gminy Kąty 
Wrocławskie 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: 3.5.1/43 Budowa hali sportowej wraz zapleczem 
socjalnym i technicznym w Gniechowicach – zako ńczenie  

2006r. Styczeń    



9. Urząd Gminy 
Świdnica 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: 3.5.1/50 Budowa hali sportowej przy budynku 
gimnazjum w Witoszowie Dolnym   

2006r. Luty    

10. Starostwo 
Powiatowe w 
Ząbkowicach 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : 3.5.1/53 Budowa hali sportowej (namiotowej) przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamie ńcu Ząbkowickim  

2006r. Marzec    

11. Urząd Gminy Mirsk Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: 3.5.1/32 Budowa Gimnazjum Publicznego (II etap) 
wraz z modernizacj ą istniej ącej infrastruktury Zespołu Szkół 
Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku  

2006r. Kwiecień    

12. Urząd Gminy 
Węgliniec 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego  w 
2006r. projektu: 3.5.1/59 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkol e 
Podstawowej w Czerwonej Wodzie  

2006r. Maj    

13. Urząd Gminy 
Piechowice 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : 3.6.1/61 Modernizacja gimnazjum im. Jana Pawła II w  
Piechowicach  

2006r. Maj    

14. Urząd Gminy Lubań Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : 3.5.1/63 Adaptacja bloku Ŝywieniowego na blok 
dydaktyczny – szkoła Pisarzowice 

2006r. Czerwiec    

15. Zgromadzenie Sióstr 
św. ElŜbiety 
Prowincja 

Wrocławska, 
Wrocław,  

ul. Św. Józefa 1/3 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006 r. projektu:  
Świetlica i jadłodajnia dla najubo Ŝszych w zabytkowym zespole 
klasztornym Zgromadzenia Sióstr św. ElŜbiety na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu, etap III  
  

2006 r. Marzec    

16. Zgromadzenie Sióstr 
Maryi Niepokalanej 

Prowincja 
Wrocławska - 

Wrocław  
ul. Kardynała B. 

Kominka 3/5 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006 r. projektu: Rozbudowa i przebudowa istniej ącego Domu 
Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Farnej 3 - etap ko ńcowy  
  

2006 r. Marzec    



17. Urząd Miasta 
Wałbrzych 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006 r. projektu: Przebudowa, rozbudowa istniej ących obiektów 
dydaktycznych - budynków szkolnych  

2006 r. Kwiecień    

18. Starostwo 
Powiatowe Lwówecki 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006 r. projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich  
z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ostatni e tap  

2006 r. Kwiecień   

19. Urząd Miasta 
Wrocław 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006 r. projektu: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-
.Przedszkolnego nr 3, ul. Inflancka 13 we Wrocławiu  

2006 r. Maj   

20. Starostwo 
Powiatowe w 
Polkowicach 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006 r. projektu: Modernizacja Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w  
Polkowicach  

2006 r. Czerwiec    

21. Starostwo 
Powiatowe w 
Świdnicy 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: Adaptacja hali warsztatowej na pomieszczenia 
dydaktyczne w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznyc h  
w Świdnicy - II etap  

2006 r. Czerwiec   

22. Urząd Gminy 
Kudowa Zdrój 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: 3.5.1/16Modernizacja sanitariatów  
w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju- Etap II  

2006r. kwiecień   

23. Starostwo 
Powiatowe w 

Wołowie 
  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu 3.5.1/22Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Publicznych w Wołowie, ul. Trzebnicka 14  

2006r. kwiecień   

24. Urząd Gminy 
Janowice Wielkie 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : 3.5.1/4 Budowa sali sportowej wraz  
z łącznikiem w Janowicach Wielkich  

2006r. kwiecień   

25. Starostwo 
Powiatowe w 

Kamiennej Górze 
  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: 3.5.2/10 Adaptacja na stołówk ę parteru budynku 
pałacowego Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie  

2006r. maj   



26. Urząd Gminy 
Lubawka 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego  w 
2006r. projektu: 3.5.1/13 
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w   
Lubawce  

2006r. maj   

27. DPS prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek 
MNP we Wrocławiu, 
ul. Grunwaldzka 104 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : 3.5.2/7 
Modernizacja wraz ze standaryzacj ą budynku Domu Pomocy 
Społecznej we Wrocławiu przy ul.  

2006r. maj   

28. Urząd Miasta 
Wrocław 

  

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu : 3.5.2/27 
Adaptacja pomieszcze ń byłego przedszkola przy pl. Św. Macieja we 
Wrocławiu z przeznaczeniem na biura Zespołu Terenow ej Pracy 
Socjalnej nr VII- II etap  

2006r. czerwiec   

29. Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu:  Adaptacja i wyposa Ŝenie budynku na potrzeby 
Dolno śląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu   

2006 maj   

30. Starostwo 
Powiatowe w Miliczu 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2006r. projektu: Szpital w Miliczu  

2006 kwiecień   

  
Wrocław,     dnia     grudnia 2006 r.  

  
Na podstawie § 55 pkt 1 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem nr 261 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2006r. - 
opiniuję pozytywnie 
  

  

 


