
NK.III.3.0930/188/06                                                                      
  
ZATWIERDZAM                                                                                                                                     

  
 
Wojewoda Dolno śląski  
  
 Wrocław, dnia 27 grudnia 2007 r. 
  

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

w I półroczu 2008 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 Miejski  

w Brzegu Dolnym  

Wydział Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

  

styczeń   



          prowadzenie zbioru przepisów gminnych; 

          ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja stanu cywilnego, 

          zmiana imion i nazwisk 

          sprawy wojskowe, 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

          realizacja dochodów budŜetu państwa, 

Wydział Polityki Społecznej:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym: 

          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 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym: 

-     standard obowiązujących podstawowych usług, 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

  

  

2. Starostwo Powiatowe  

w Ząbkowicach Śląskich 

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

          realizacja dochodów budŜetowych, 

Wydział Polityki Społecznej:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich:  

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

  

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 12, 

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3, 

Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 78: 

od 01.01.2007r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

luty   



-      standard obowiązujących podstawowych usług, 

           zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, 

  

Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 9 oraz 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w 
Ząbkowicach Śląskich, ul. Melioracyjna 4: 

- wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem 

  

Dom Dziecka „Jutrzenka” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Maryi Niepokalanej, Bardo ul. 1-go Maja 12  

Realizacja zadań placówki opiekuńczo – wychowawczej w zakresie: 

- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, 

- działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i 
utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich: 

- ewidencja oraz rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, 

  

  

  

  

  

  

  

  



- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo i informacja zawodowa, 

- szkolenia indywidualne i grupowe, 

- prace interwencyjne i roboty publiczne, 

- staŜe i przygotowania zawodowe, 

- stopień przygotowań do wdroŜenia standardów usług rynku pracy, 

- 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. 

Wydział Środowiska i Rolnictwa:  

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
prawo wodne. 

3. Starostwo Powiatowe  

w Wałbrzychu 

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

od 
01.01.2007r. 
do dnia kontroli 

  

marzec   



Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

          realizacja dochodów budŜetowych. 

Wydział Infrastruktury:  

- administracja drogowa 

- zarządzanie ruchem drogowym. 

Wydział Polityki Społecznej:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu ul. Topolowa 35: 

          standard obowiązujących podstawowych usług,  

          zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

  

Dom Małego Dziecka , ul .Asnyka 13, Wałbrzych, 

Dom Dziecka Nr 2, ul. Moniuszki 118, Wałbrzych: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Realizacja zadań placówki opiekuńczo – wychowawczej w zakresie: 

- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, 

- działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i 
utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. 

  

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, ul. Limanowskiego 9, Wałbrzych: 

- realizacja zadań ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w zakresie 
gromadzenia informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione 
lub umieszczone w rodzinie zastępczej. 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu: 

- ewidencja oraz rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo i informacja zawodowa, 

- szkolenia indywidualne i grupowe, 

- prace interwencyjne i roboty publiczne, 

- staŜe i przygotowania zawodowe, 

- stopień przygotowań do wdroŜenia standardów usług rynku pracy, 

- 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. 

Wydział Środowiska i Rolnictwa:  

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
prawo wodne. 

  

Wydział Skarbu Pa ństwa i Nieruchomo ści:  

- ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,  

w zakresie: zbywania nieruchomości oraz udostępniania 
nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

lata 2005 - 
2007 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
4 Urząd Gminy Janowice Wielkie Wydział Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 

          ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetowych 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja stanu cywilnego, 

          zmiana imion i nazwisk, 

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

marzec   



          sprawy wojskowe, 

Wydział Polityki Społecznej:  

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:  

          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 

  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek 
Zdrowia Janowice Wielkie ul. Wojska Polskiego 3: 

          wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Urząd Gminy Wąsosz 

  

Wydzia ł Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 

          ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

          prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

od 01.01.2007r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

kwiecień   



jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

           realizacja dochodów budŜetu państwa; 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja aktów stanu cywilnego 

          zmiany imion i nazwisk, 

          sprawy wojskowe. 

Wydział Polityki Społecznej:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, pl. Wolności 17: 

          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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6. Starostwo Powiatowe w 

Polkowicach 
Wydział  Nadzoru i Kontroli:  od 01.01.2007 r. kwiecień   



           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetu państwa; 

Wydział Infrastruktury:  

- administracja drogowa 

- zarządzanie ruchem drogowym 

Wydział Polityki Społecznej:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. 
Spółdzielcza 2: 

- zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, 

  

Placówka Socjalizacyjna Polkowice, ul. Browarna 1: 

Realizacja zadań placówki opiekuńczo–wychowawczej w zakresie : 

- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, 

- działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i 

do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach: 

- ewidencja oraz rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo i informacja zawodowa, 

- szkolenia indywidualne i grupowe, 

- staŜe i przygotowania zawodowe, 

- stopień przygotowań do wdroŜenia standardów usług rynku pracy, 

- decyzje administracyjne wydane w trybie art. 132 kpa, art. 154 kpa, 
art. 155 kpa oraz wznowienia postępowań. 

Wydział Środowiska i Rolnictwa:  

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
prawo wodne. 

Wydział Skarbu Pa ństwa i Nieruchomo ści:  

- ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,  

w zakresie: zbywania nieruchomości oraz udostępniania 
nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

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

  

  

  

  

  

lata 2005 - 2007 

  

  

  

  

  

  

  

  
7. Urząd Gminy Grębocice Wydział Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 

          ewidencjonowanie działalności gospodarczej. 

od 01.01.2007 

. do dnia kontroli 

  

  

maj   



Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

           realizacja dochodów budŜetu państwa; 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja aktów stanu cywilnego, 

          zmiany imion i nazwisk, 

          sprawy wojskowe. 

Wydział Polityki Społecznej:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach, ul. Głogowska 3: 

          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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
8. Urząd Miejski  

w Bolkowie 

Wydział  Nadzoru i Kontroli:  

           przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

          prowadzenie zbioru przepisów gminnych, 

          ewidencjonowanie działalności gospodarczej; 

Wydział Finansów i Bud Ŝetu:  

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

        realizacja dochodów budŜetu państwa; 

Wydział Infrastruktury:  

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych, 

Wydział Spraw Obywatelskich:  

          prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracja stanu cywilnego, 

          zmiany imion i nazwisk, 

          sprawy wojskowe; 

Wydział Polityki Społecznej:  

od 01.01.2007 r. 
do dnia kontroli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

czerwiec   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. 
Kolejowa 10: 

          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. 

  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, ul. 
Wysokogórska 5: 

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KONTROLE PROBLEMOWE I SPRAWDZAJĄCE 
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 
1. Urząd Miejski 

Rada Miejska  

w Wałbrzychu 

Kontrola problemowa: 

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

- prowadzenie zbioru przepisów gminnych 

od 1 stycznia 
2007 r. 

  

styczeń Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

2. Urząd Miasta i Gminy  

Rada Miejska 

w Niemczy 

jak wyŜej jak wyŜej luty Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

3. Urząd Gminy jak wyŜej jak wyŜej luty   



Rada Gminy 

w Gaworzycach 
4. Urząd Miasta i Gminy 

Rada Miejska 

w Głogowie 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

5. Urząd Miejski  

Rada Miejska 

w Jaworze 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

6.  Urząd Gminy 

Rada Gminy 

w JeŜowie Sudeckim  

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

7. Urząd Miejski 

Rada Miejska  

w Lubinie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

8. Urząd Miejski 

Rada Miejska 

w Radkowie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

9. Urząd Miejski 

Rada Miejska 

w Stroniu Śląskim 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

10. Urząd Gminy  jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   



Rada Gminy 

w Miękini 
11.  Urząd Miejski  

Rada Miejska  

w Oławie 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

12. Urząd Miejski  

Rada Miejska 

w Olszynie  

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

13. Urząd Gminy  

Rada Gminy  

w Pęcławiu  

jak wyŜej jak wyŜej maj   

14. Urząd Miasta i Gminy 

Rada Miejska 

w Ścinawie 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

15. Urząd Miejski  

Rada Miejska 

w Świebodzicach  

jak wyŜej jak wyŜej maj Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

16. Urząd Gminy 

Rada Gminy  

w Lewinie Kłodzkim  

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

17. Urząd Gminy jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   



Rada Gminy  

w Świętej Katarzynie  
18. Urząd Miasta i Gminy 

Rada Miejska 

w śmigrodzie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

19. Starostwo Powiatowe 

Rada Powiatu 

w Zgorzelcu 

Kontrola problemowa: 

- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego 

jak wyŜej czerwiec Oddział 
Zamiejscowy  
w Wałbrzychu 

20. Tłumacze przysięgli języka 
francuskiego 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 

od dnia 
01.01.2005 r.  

do dnia kontroli 

luty   

21. Tłumacze przysięgli języka 
francuskiego z terenu 
województwa dolnośląskiego – 
30 osób 

jak wyŜej 

  

jak wyŜej marzec   

22. Tłumacze przysięgli języka 
francuskiego z terenu 
województwa dolnośląskiego – 
20 osób 

jak wyŜej 

  

jak wyŜej kwiecień   

23. Tłumacze przysięgli języka 
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego – 
20 osób 

jak wyŜej 

  

jak wyŜej maj   

24. Tłumacze przysięgli języka 
niemieckiego z terenu 
województwa dolnośląskiego – 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   



20 osób   
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDśETU 
1. Urząd Miasta 

Legnica 

Kontrola problemowa: 

          prawidłowość  wykorzystania środków dotacji udzielonej w 2007 r. 
z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i 
placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a 
takŜe na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej 
sieci monitoringu. 

rok 2007 styczeń   

2. Starostwo Powiatowe  
w Jaworze 

Kontrola problemowa: 

          prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 

          prawidłowość naliczania i potrącania 5%, 25 % i 50 % z dochodów 
pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jst. ustawami, 

          terminowość i wysokość wpłat dochodów budŜetu państwa na 
rachunek DUW, 

          prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb-27 ZZ, 

          prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację 
zadań zleconych oraz powierzonych jst.                                        

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

styczeń   

3. Fundacja Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka - 
Jeziorańskiego 

Kontrola problemowa: 

prawidłowość wykorzystania środków fundacji pochodzących z rezerwy 
celowej ujętej w ustawie budŜetowej (część 83, poz. 43), 
przeznaczonej na realizacje projektu z zakresu pomocy rozwojowej 
pod tytułem Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Euro 2010 – nowe 
horyzonty ekonomiczne” realizowane na Dolnym Śląsku i Ukrainie. 

rok 2007 styczeń   

4. Starostwo Powiatowe  
w Wałbrzychu 

Kontrola problemowa: 

prawidłowość  wykorzystania środków dotacji udzielonej w 2007 r. z 
rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i 
placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a 

rok 2007 styczeń   



takŜe na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej 
sieci monitoringu. 

5. Urząd Miasta i  Gminy  

w Kątach Wrocławskich 

Kontrola problemowa: 

          prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 

          prawidłowość naliczania i potrącania 5%, 25 % i 50 % z dochodów 
pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jst. ustawami, 

          terminowość i wysokość wpłat dochodów budŜetu państwa na 
rachunek DUW, 

          prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb-27 ZZ, 

          prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację 
zadań zleconych oraz powierzonych jst.                                        

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

luty   

6. Urząd Gminy Wisznia Mała jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   
7. Starostwo Powiatowe  

w Zgorzelcu 
jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

8. DUW we Wrocławiu Zarząd 
Drogowych Przejść 
Granicznych we Wrocławiu  

z siedzibą w Jeleniej Górze 

Kontrola problemowa: 

 prawidłowość pozyskiwania przychodów i dokonywania wydatków, 

-      prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań 
pozabudŜetowych, 

     prawidłowość klasyfikowania tytułów przychodów i kosztów jednostek 
gospodarki pozabudŜetowej. 

      

9. Urząd Miasta i Gminy  

w Bogatyni 

Kontrola problemowa: 

          prawidłowość planowania dochodów budŜetu państwa, 

          prawidłowość naliczania i potrącania 5%, 25 % i 50 % z dochodów 
pozyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją 

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

maj   



zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jst. ustawami, 

          terminowość i wysokość wpłat dochodów budŜetu państwa na 
rachunek DUW, 

          prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb-27 ZZ, 

prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań 
zleconych oraz powierzonych jst.                                        

10. Urząd Gminy Czernica jak wyŜej jak wyŜej maj   
11. Starostwo Powiatowe  

w Oławie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

12. Urząd Miasta i Gminy  

w Przemkowie 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

13. Urząd Miasta Piława Górna Kontrola sprawdzająca: 

- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w 2006 r. 

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

maj   

14. Urząd Gminy Domaniów jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
1. Starostwo Powiatowe  

w Kłodzku  

Kontrola problemowa: 

          administracja drogowa 

          zarządzanie ruchem na drogach  

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

maj   

2. Starostwo Powiatowe  

w Lwówku Śląskim 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

3. Starostwo Powiatowe  

w Złotoryi 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

4. Starostwo Powiatowe  jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   



w Kamiennej Górze   
5. WORD w Wałbrzychu Kontrola problemowa: 

- prawidłowość prowadzenia kursów dokształcających kierowców 
wykonujących transport drogowy, 

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

kwiecień   

6. Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Przewoźników 
Międzynarodowych  

we Wrocławiu 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 
1. Urząd Miejski w Głuszycy Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu:  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

  

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

styczeń Oddział 
Zamiejscowy 
Wałbrzych 

2. Urząd Miasta i Gminy  

Jedlina Zdrój 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 

          ewidencji ludności i dowodów osobistych 

          rejestracji aktów stanu cywilnego 

          zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej 

  

  

luty jak wyŜej 

3. Urząd Miejski  
w Świdnicy 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

4. Urząd Miasta i Gminy  

w Niemczy  

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu:  

-ewidencji ludności i dowodów osobistych 

  

jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

5. Urząd Miasta i Gminy  

w Stroniu Śląskim   

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 

          ewidencji ludności i dowodów osobistych 

jak wyŜej maj jak wyŜej 



          rejestracji aktów stanu cywilnego 

          zmiany imion i nazwisk 
 6. Urząd Miasta  i Gminy Gryfów 

Śląski 
Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 

          ewidencji ludności i dowodów osobistych 

          rejestracji aktów stanu cywilnego 

zmiany imion i nazwisk 

od 1 stycznia 
2007 r. do dnia 

kontroli 

luty Oddział 
Zamiejscowy  

Jelenia Góra 

7. Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 

jak wyŜej 

  

jak wyŜej 

  

kwiecień jak wyŜej 

8. Urząd Miejski  

w Nowogrodźcu 

jak wyŜej jak wyŜej 

  

  

maj jak wyŜej 

9. Urząd Gminy Olszyna jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 
10. Urząd Gminy śurawina Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 

          ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracji aktów stanu cywilnego, 

          zmiany imion i nazwisk 

jak wyŜej luty SO we 
Wrocławiu 

11. Urząd Gminy Kobierzyce jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 
12. Urząd Miejski  

w Oleśnicy 

jak wyŜej jak wyŜej maj jak wyŜej 

13. Urząd Miasta i Gminy  

w Kątach Wrocławskich 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec jak wyŜej 

14. Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice 

Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: jak wyŜej luty Oddział 
Zamiejscowy 



          ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

          rejestracji aktów stanu cywilnego, 

          zmiany imion i nazwisk 

Legnica 

15. Urząd Miasta i Gminy  

w Przemkowie 

jak wyŜej jak wyŜej marzec jak wyŜej 

16. Urząd Gminy Głogów Kontrola problemowa realizacji zadań zleconych z zakresu: 

          ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

  

jak wyŜej kwiecień jak wyŜej 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
1. Środowiskowy Dom Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu,  

ul. Duracza 15 a 

Kontrola problemowa: 

          standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych 
przez domy pomocy społecznej, 

-    zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

od 1 stycznia 
2007 r. 

marzec   

2. Placówka Całodobowej Opieki 
„Egida” 

w Jedlinie Zdroju 

ul. Piastowska 27  

jak wyŜej jak wyŜej. marzec   

3. Dom Pomocy Społecznej  

w Ostrowianie 21  

z filią w Jemielnie 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

4. Dom Pomocy Społecznej  

w Jaskulinie 13 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   



5. Dom Pomocy Społecznej  

w Oławie ul. Lwowska 6  

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

6. Dom Pomocy Społecznej  

w Kowarach  

ul. Waryńskiego 36 

Kontrola sprawdzająca: 

          realizacja zaleceń pokontrolnych, 

-    zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

maj   

7. „Dom nad Zalewem”  

w Borzygniewie  

ul. Sportowa 2 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

8. Dom Pomocy Społecznej  

w Sosnówce u. Liczyrzepy 87 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

9. Dom Pomocy Społecznej  

w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 
11/13 

Kontrola sprawdzająca: 

          realizacja zaleceń pokontrolnych, 

          warunki realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, 

-    zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

jak wyŜej czerwiec   

10. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Zgorzelcu ul. 
Pułaskiego 11/13 

Kontrola problemowa: 

          standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych 
przez domy pomocy społecznej, 

-    zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami. 

od 1 stycznia 
2007 r.  

czerwiec   

11. Dom Pomocy Społecznej  jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   



w Opolnie Zdroju  

ul. Parkowa 2 
12. Dom Pomocy Społecznej  

w Szklarskiej Porębie  

ul. Caritas 4 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

13. NZOZ Centrum Rehabilitacji i 
Neuropsychiatrii  

„Celestyn” Strzelin, Mikoszów 
27 

Kontrola problemowa: 

- wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
oraz zgodność udzielanych świadczeń ze statutem. 

stan bieŜący styczeń   

14. NZOZ „Uzdrowisko 
Przerzeczyn” w Przerzeczynie 
Zdroju,  

ul. Zdrojowa 32 

jak wyŜej jak wyŜej styczeń   

15. NZOZ AR VITA Świdnica, ul. 
Kliczkowska 37 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

16. NZOZ Przychodnia 
Specjalistyczna Wałbrzych  

ul. Uczniowska 21 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

17. NZOZ „Uzdrowisko Szczawno 
– Jedlina”  

Szczawno Zdrój,  

ul. Zdrojowa 2 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

18. NZOZ Przychodnia „Piaskowa 
Góra” Wałbrzych, ul. Główna 4  

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

19. NZOZ „COR-MED.” Sp. z o.o. 
Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

20. NZOZ Jeleniogórskie Centrum jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   



Leczenia Osteoporozy  

i Rehabilitacji Narządu Ruchu 
OSTEOCYT Jelenia Góra,  

ul. Wolności 17 

  

  

21. Karkonoskie Centrum 
Medyczne MEDICAL CENTER  

Jelenia Góra  

ul. Bankowa 5/7 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

22. NZOZ Karkonoskie Centrum 
Medyczne Poradnie 
Specjalistyczne 

Jelenia Góra  

ul. Bankowa 5/7 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

23. NZOZ Centrum Diagnostyki 
Obrazowej  

Jelenia Góra  

ul. Bankowa 5/7 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

24. Praktyka Lekarza Rodzinnego 
NZOZ Polanica, ul. Wojska 
Polskiego 1 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

25. NZOZ „SECURA” Polanica,  

Aleja RóŜ 11 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

26. NZOZ „MEDICUS” Stronie 
Śląskie  

ul. NadbrzeŜna 14 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

27. NZOZ im. Marianny Orańskiej jak wyŜej jak wyŜej maj   



Grupowa Praktyka Lekarzy  

Stronie Śląskie  

ul. Hutnicza 12 
28. NZOZ PLR  

Jan Walski Dobromierz,  

ul. Kościuszki 4 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

29. NZOZ Kongres Center  

Kudowa Zdrój  

ul. Kościuszki 4 

jak wyŜej  jak wyŜej czerwiec   

30. NZOZ ESKULAP Polanica 
Zdrój,  

ul. Warszawska 20 

  

jak wyŜej 

  

jak wyŜej 

  

czerwiec 

  

31. Powiatowy Urząd Pracy  

w Środzie Śląskiej  

  

Kontrola problemowa: 

- ewidencja oraz rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo i informacja zawodowa, 

- szkolenia indywidualne i grupowe 

- prawidłowość wydawania decyzji o: 

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

  

od 1 stycznia 
2007 r.  

do dnia kontroli 

  

styczeń 

  



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

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

- stopień przygotowań do wdroŜenia standardów usług rynku pracy,  
32. Powiatowy Urząd Pracy  

w Jeleniej Górze 

  

Kontrola problemowa: 

- ewidencja oraz rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo i informacja zawodowa, 

- szkolenia indywidualne i grupowe, 

- refundacje kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego, 

- przyznawanie bezrobotnym środków na podjecie działalności 
gospodarczej, 

- staŜe i przygotowania zawodowe, 

- prace interwencyjne i roboty publiczne, 

- prawidłowość wydawania decyzji o: 

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

             obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, dodatku 

  

jak wyŜej 

  

maj 

  



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

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

- stopień przygotowań do wdroŜenia standardów usług rynku pracy,  
33. Powiatowy Urząd Pracy w 

Kamiennej Górze 

  

  

jak wyŜej 

  

jak wyŜej 

  

czerwiec 

  

34. Rodzinny Dom Dziecka nr 4 we 
Wrocławiu, ul. Pocztowa 17/8 

Kontrola kompleksowa: 

- realizacja zadań placówki rodzinnej. 

od 1 stycznia 
2007 r. 

styczeń   

35. Rodzinny Dom Dziecka nr 15 
we Wrocławiu,  

ul. Bałuckiego 11/3 

  

jak wyŜej 

  

jak wyŜej 

  

styczeń 

  

36. Rodzinny Dom Dziecka nr 16 
we Wrocławiu,  

ul. Objazdowa 2/4/2 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

37. Rodzinny Dom Dziecka nr 11 
we Wrocławiu 

ul. Zelwerowicza 16/6 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

38. Rodzinny Dom Dziecka nr 18 

we Wrocławiu 

ul. Falzmanna 17/2 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

39. Rodzinny Dom Dziecka nr 20 

we Wrocławiu 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   



ul. Kasztelańska 9/10 
40. Rodzinny Dom Dziecka nr 19 

we Wrocławiu 

ul. Kłokoczycka 158a 

Kontrola sprawdzająca 

-realizacja zaleceń pokontrolnych 

Od dnia 
poprzedniej 

kontroli 

maj   

41. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w 
Stradomii Dolnej  

ul. Wiśniowa 11 

jak wyŜej jak wyŜej. maj   

42. 

Rodzinny Dom Dziecka nr 2  

w Dobrzykowicach,  

ul. Szkolna 2 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

43. 

Rodzinny Dom Dziecka nr 13 

we Wrocławiu 

ul. Maślicka 10b/23 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

44. 

Rodzinny Dom Dziecka nr 14 

we Wrocławiu 

ul. Kilińskiego 36/5 

jak wyŜej jak wyŜej czerwiec   

45. 

Rodzinny Dom Dziecka nr 8 

we Wrocławiu 

ul. Kamieńskiego 200/1 

Kontrola kompleksowa: 

- realizacja zadań placówki rodzinnej. 

od 1 stycznia 
2007 r. 

czerwiec   

46. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
- Usługowo – Handlowe 
„BIRMEX” we Wrocławiu 

ul. Księgarska 21 

(organizator turnusów 

Kontrola problemowa: 

- prawidłowość realizacji turnusów na podstawie i 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  

2007 r. 
styczeń   



rehabilitacyjnych) 

47. 

Biuro Usług Rehabilitacyjno – 
Wypoczynkowych „PATRONA” 
D.Mielnik, G.Idziak sp. j.  

ul. M. Siostrzana 17/17 A 

53-031 Wrocław  

(organizator turnusów 
rehabilitacyjnych) 

jak wyŜej jak wyŜej luty   

48. 

Dolnośląskie Centrum 
Informacji Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
Rehabilitacja – Wypoczynek 
Wacław Płoski  

ul. Sępa Szarzyńskiego 73/15 

50-334 Wrocław 

(organizator turnusów 
rehabilitacyjnych) 

jak wyŜej jak wyŜej marzec   

49. 

Spółdzielnia Inwalidów 
„LEGSPIN” 

ul. Złotoryjska 62 

59-220 Legnica 

(zakład pracy chronionej) 

Kontrola problemowa: 

- prawidłowość zachowania wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, 

-spełnianie przez obiekty i pomieszczenia uŜytkowe przez 
pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględnienie przez nie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 
oraz spełnianie przez nie wymagań dostępności, 

- zapewnienie przez pracodawcę doraźnej, specjalistycznej opieki 

jak wyŜej marzec   



medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 

- prowadzenie ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych oraz rachunku bankowego środków tego 
funduszu. 

50. 

Majewscy Świat Kwiatów  

i Roślin Centrum Ogrodnicze 
Majewska GraŜyna, Majewski 
Sławomir 

ul. Koskowicka 12 

59-220 Legnica 

(zakład pracy chronionej) 

jak wyŜej jak wyŜej kwiecień   

51. 

KARKO Beata Kochanek, 
Zbigniew Kochanek sp. jawna 

ul. Kasztanowa 9 

55-230 Jelcz – Laskowice 

(zakład pracy chronionej) 

jak wyŜej jak wyŜej maj   

52. 

 Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych  

i Administracji  

ul. Okrzei 1 

57-350 Kudowa Zdrój 

(ośrodek przyjmujący grupy 

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 osob niepełnosprawnych.  

stan bieŜący czerwiec   



turnusowe) 

53. 

 Zespół Sanatoriów 
Dziecięcych LEŚNY LUDEK 
sp. z o.o.  

ul. Dębowa 14 

57-320 Polanica Zdrój  

(ośrodek przyjmujący grupy 
turnusowe) 

jak wyŜej stan bieŜący czerwiec   

WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOSCI 
1. Starostwo Powiatowe  

w Jeleniej Górze 
Kontrola problemowa: 

- ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,  

w zakresie: zbywania nieruchomości oraz udostępniania 
nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierŜawy i uŜyczenia, 

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

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

lata 2005- 2007 styczeń/luty   

2. Starostwo Powiatowe 

w Jaworze 

jak wyŜej lata 2005- 2007 maj/czerwiec   

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
1. Rezerwat Przyrody „Łęg 

Korea” – Nadleśnictwo Legnica 
(gmina Ścinawa i Prochowice, 
powiat Lubin i Legnica) 

Kontrola problemowa: 

          stan rezerwatu 

          oznakowanie 

stan bieŜący kwiecień/maj Wrocław 



          określenie zabiegów do prawidłowej ochrony rezerwatu 
2.  Rezerwat przyrody „Błyszcz” – 

Nadleśnictwo Legnica (gmina 
Kunice, powiat Legnica) 

jak wyŜej 

  

stan bieŜący kwiecień/maj Wrocław 

3. Rezerwat Przyrody „Puszcza 
ŚnieŜnej Białki” – Nadleśnictwo 
Lądek Zdrój, (gmina Stronie 
Śląskie, powiat Kłodzko) 

jak wyŜej 

  

stan bieŜący maj Oddział 
Zamiejscowy w 

Wałbrzychu 

4. Ogród Roślin Leczniczych 
Akademii Medycznej im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Kontrola problemowa: 

-     warunki prowadzenia działalności ogrodu botanicznego, 

-     dokumentacja związana z prowadzeniem ogrodu. 

stan bieŜący czerwiec Wrocław 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
1. Starostwo Powiatowe w Miliczu Kontrola problemowa: 

          bezpieczeństwo wewnętrzne 

          obrona narodowa 

od 18.05.2005 
r. do dnia 
kontroli 

luty WZK – DUW 
Wrocław 

  

2. 

Starostwo Powiatowe w 
DzierŜoniowie 

jak wyŜej od 24.03.2004 
r. 

do dnia kontroli 

marzec jak wyŜej 

3. Starostwo Powiatowe w 
Trzebnicy 

jak wyŜej od 
16.03.2005r. 

do dnia kontroli 

kwiecień 

  

jak wyŜej 

4. Starostwo Powiatowe w 
Złotoryi 

jak wyŜej od 
23.06.2004r. 

do dnia kontroli 

maj jak wyŜej 

5. Starostwo Powiatowe w 
Lwówku Ślaskim 

jak wyŜej od 
13.04.2005r. 

do dnia kontroli 

czerwiec jak wyŜej 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 



1. Starostwo Powiatowe  

w Świdnicy 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2007r. projektu: Szpital „Latawiec” w Świdnicy. 

od listopada 
2007 r. do dnia 

kontroli 

kwiecień   

2. Starostwo Powiatowe  

w Miliczu 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2007r. projektu: Szpital w Miliczu. 

od listopada 
2007 r. do dnia 

kontroli 

maj   

3. Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnosląskiego 

Kontrola problemowa realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w 
2007r. projektu : Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port 
Lotniczy Wrocław – Starachowice S.A. 

2007 r. do dnia 
kontroli 

maj   

  
Wrocław, dnia 27 grudnia 2007 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 
  
 


