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Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 11 stycznia 2022 r.
do 18 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia, której tematem było przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie
skarg i wniosków oraz prowadzenie ewidencji kąpielisk, ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2022 r. z kontroli problemowej prowadzonej w trybie zwykłym w dniach
od 17 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia w przedmiocie realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 945, zwaną dalej
ustawą)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 14 marca 2022
r. r. w Urzędzie Gminy Krotoszyce z zakresu ewidencji ludności

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022
r. w Urzędzie Gminy Męcinka w zakresie dowodów osobistych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 3 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r. w
Urzędzie Gminy Niechlów z zakresu realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 4 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 4 lutego 2022 r. do
16 marca 2022 r. w Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich, której tematem było przyjmowanie, rozpatrywanie i
załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zadania wyboru ławników do sądów powszechnych

Sprawozdanie z dnia 12 kwietnia 2022 r. z kontroli problemowej w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniach od
7 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu, w przedmiocie
weryfikacji działań podejmowanych wobec Ośrodka Świętego Jerzego we Wrocławiu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 lutego 2022 r. do 13 maja 2022 r.
w Urzędzie Miejskim w Bielawie  z zakresu ewidencji ludności

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 lutego 2022 r. do 11 lipca 2022 r.
w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu w zakresie rejestracji stanu cywilnego

Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 sierpnia 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 4 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Miliczu, której tematem było przyjmowanie,
rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ewidencji kąpielisk, ewidencji miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli

Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 sierpnia 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 4 marca  2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. w Radzie Miejskiej w Miliczu, której tematem było przyjmowanie,
rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zadania wyboru ławników do sądów powszechnych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 6 lipca 2022 r. do 22
lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce, której tematem było przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i
wniosków

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 sierpnia 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
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dniach od 6 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. w Radzie Gminy Kobierzyce, której tematem było przyjmowanie,
rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 7, 13 i 14 lipca 2022 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy Ścinawa w zakresie rejestracji stanu cywilnego

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 7, 25 oraz 26 lipca 2022 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Ścinawa z zakresu ewidencji ludności

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 7 lipca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa w przedmiocie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 października 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 5 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 listopada 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 5 sierpnia 2022 r. do 23 września 2022 r. w Radzie Miejskiej w Świebodzicach, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zadania wyboru ławników do sądów
powszechnych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8, 17 i 18 sierpnia 2022 r. w Urzędzie
Miejskim w Nowej Rudzie w zakresie rejestracji stanu cywilnego

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 9 sierpnia 2022 r. do 23 września
2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie w przedmiocie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy z
dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17, 18 sierpnia 2022 r. w Urzędzie
Miejskim w Nowej Rudzie z zakresu ewidencji ludności

Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 października 2022 r. z kontroli przeprowadzonej w dniach od 17 sierpnia 2022 r.
do 27 września  2022 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w przedmiocie realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 945, zwaną dalej
ustawą)

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 listopada 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 5 września 2022 r. do 14 października 2022 r. w Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zadania wyboru ławników do sądów
powszechnych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 5 września 2022 r. do 15 października
2022 r. w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania
skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 14,
19, 20, 28-29 września 2022, w przedmiocie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz egzekucji prawnej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19, 20, 21 września 2022 r. w Urzędzie
Miasta Bolesławiec z zakresu ewidencji ludności

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 września 2022 r. do 9 listopada
2022 r. w Urzędzie Miasta Bolesławiec w przedmiocie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2022 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 18 października 2022 r. do 23 listopada 2022 r. w Radzie Miejskiej w Żarowie, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zadania wyboru ławników do sądów
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powszechnych

Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 stycznia 2023 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 18 października 2022 r. do 23 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Żarowie, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lutego 2023 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24
października 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta w Kłodzku w przedmiocie realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
oraz na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 do 27 października 2022 r. w
Urzędzie Miasta w Kłodzku z zakresu ewidencji ludności

Sprawozdanie z dnia 22 grudnia 2022 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniach od
7 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. w WIOŚ we Wrocławiu w związku z wystąpieniem zjawiska masowego
śnięcia ryb i innej fauny słodkowodnej w biegu rzeki Odry na jej odcinku położonym w obszarze województwa
dolnośląskiego

Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 stycznia 2023 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w
dniach od 14 listopada 2022 r. do 21 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Przeworno, której tematem było
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 lutego 2023 r. z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach
od 14 listopada 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. w Radzie Gminy Przeworno, której tematem było przyjmowanie,
rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zadania wyboru ławników do sądów powszechnych

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lutego 2023 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej od 28 listopada 2022 r. do
11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w przedmiocie realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz na
podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 marca 2023 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej od 8 grudnia 2022 r. do 16
stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w przedmiocie realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska
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