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Wydział Nadzoru i Kontroli 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom.org. 

Uwagi 

1 Urząd Miasta Kamienna 

Góra 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa lipiec 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

2 Urząd Miejski Jawor -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa lipiec 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

3 Urząd Gminy Bolesławiec -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa sierpień 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

4 Urząd Gminy Janowice 

Wielkie 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa wrzesień 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

5 Urząd Gminy Łagiewniki -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa październik 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

6 Urząd Miejski Milicz -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa październik 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

 

7 Urząd Gminy Kunice -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa listopad 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

8 Urząd Gminy Legnickie 

Pole 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

problemowa listopad 01.01.2015 do 

dnia kontroli 
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oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

9 Urząd Gminy Jordanów 

Śląski 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa grudzień 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

10 Urząd Miasta i Gminy 

Wiązów 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie zezwoleń w 

zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

problemowa grudzień 01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

11 Tłumacz przysięgłych 

j.włoskiego i hiszpańskiego 

TP/90/13 Monika Renata 

Stanisławska 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa lipiec - 

wrzesień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

12 Tłumacz przysięgły 

j.francuskiego i włoskiego 

TP/5237/05 Renata 

Wilczyńska-Popielarz 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa lipiec - 

wrzesień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

13 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego TP/4754/05 

dr nauk hum. Teresa 

Jaromin  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

 

problemowa lipiec - 

wrzesień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

14 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego TP/1740/05 

Kazimierz Gołębiowski  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

 

problemowa lipiec - 

wrzesień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
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15 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego TP/302/06 

Kolankowska Małgorzata  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa lipiec - 

wrzesień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

16 Tłumacz przysięgły 

j.hiszpańskiego TP/1738/05 

dr hab. Marcin Kurek 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa lipiec - 

wrzesień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

17 Tłumacz przysięgły j. 

francuskiego i 

hiszpańskiego TP/1446/05 

dr Anna Kuźnik  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa październik - 

grudzień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

18 Tłumacz przysięgły 

j.hiszpańskiego TP/73/08 dr 

David Nieto- Rasiński 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa październik - 

grudzień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

19 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego TP/622/07 

Iwona Przybylska de Acosta 

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa październik - 

grudzień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

20 Tłumacz przysięgły j. 

hiszpańskiego TP/1830/05 

Stanisław Sadowski  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

problemowa październik - 

grudzień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 
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(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

21 Tłumacz przysięgły j. 

angielskiego i 

hiszpańskiego TP/55/10 

Ewa Urbańczyk - Piskorska  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa październik - 

grudzień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

22 Tłumacz przysiegły 

j.hiszpańskiego TP/27/15 

Ewa Wróblewska  

Tłumacze przysięgli: 

 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;  

 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

(wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów 

administracji publicznej. 

problemowa październik - 

grudzień 

01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

23 Urząd Miejski Duszniki - 

Zdrój 

Dowody osobiste 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa lipiec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

24 Urząd Miasta Kudowa 

Zdrój 

Dowody osobiste 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa lipiec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

25 Urząd Miasta i Gminy 

Bogatynia 

Dowody osobiste 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa sierpień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

26 Urząd Miasta Jedlina Zdrój Dowody osobiste 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa wrzesień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

27 Urząd Miasta Głogów Dowody osobiste 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa październik 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

28 Urząd Miasta i Gminy 

Twardogóra 

Dowody osobiste 

 

Zmiana imion i nazwisk 

problemowa grudzień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

29 Urząd Gminy i Miasta 

Węgliniec 

Dowody osobiste problemowa sierpień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

 

30 Urząd Gminy Zawonia Dowody osobiste problemowa listopad 01.01.2020 do 

dnia kontroli 
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31 Urząd Miasta i Gminy 

Radków 

Ewidencja ludności problemowa lipiec 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

32 Urząd Gminy Zgorzelec Ewidencja ludności problemowa sierpień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

33 Urząd Gminy Walim Ewidencja ludności problemowa wrzesień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

34 Urząd Gminy Kotla Ewidencja ludności problemowa październik 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

35 Urząd Gminy Głogów Ewidencja ludności problemowa październik 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

36 Urząd Miejski Żmigród Ewidencja ludności problemowa listopad 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

37 Urząd Gminy Wisznia Mała Ewidencja ludności problemowa listopad 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

38 Urząd Miejski Bierutów Ewidencja ludności problemowa grudzień 01.01.2020 do 

dnia kontroli 

 

 

 

39 Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków 

 

Realizacja postanowień ustawy o petycjach 

 

 

problemowa lipiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2016 do 

dnia kontroli 

 

 

Zmieniono 

okres objęty 

kontrolą (aneks 

Nr 1) 

40 Wojewódzki Inspektorat 

Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-

Spożywczych we 

Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków 

 

Realizacja postanowień ustawy o petycjach 

 

 

 

 

 

problemowa wrzesień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2016 do 

dnia kontroli 

 

 

 

41 Komenda Wojewódzka 

Policji we Wrocławiu 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i 

wniosków 

 

Realizacja postanowień ustawy o petycjach 

 

 

problemowa listopad 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2016 do 

dnia kontroli 

 

 

 

42 Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej problemowa lipiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 
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we Wrocławiu 

43 Wojewódzki Inspektorat 

Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-

Spożywczych we 

Wrocławiu 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej problemowa wrzesień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

44 Komenda Wojewódzka 

Policji we Wrocławiu 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej problemowa listopad 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

45 Urząd Gminy i  Miasta 

Lubomierz 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa sierpień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

46 Urząd Miasta Głogów - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ stanowiący JST 

 

Realizacja zadania wyboru ławników 

problemowa październik 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

01.01.2015 do 

dnia kontroli 

 

 

 

47 Urząd Gminy i Miasta 

Lubomierz 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa sierpień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

48 Urząd Miasta Głogów - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST 

problemowa październik 01.01.2018 do 

dnia kontroli 
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Wydział Finansów i Budżetu 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres 

objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom.org. 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Nowa Ruda Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

problemowa lipiec 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ  

2 Starostwo Powiatowe 

Trzebnica 

Wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań 

wynikających z  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

problemowa lipiec 01.01.2019 - 

31.12.2020 

 

 

 

3 Urząd Gminy Kunice Realizacja wydatków budżetu państwa, związanych z wykonywaniem 

przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami. 

problemowa lipiec 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

4 Urząd Miejski Złoty Stok  Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

problemowa sierpień 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

BZ 

 

5 Urząd Miejski Pieszyce Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami. 

problemowa sierpień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

6 Urząd Miejski Ząbkowice 

Śląskie 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa 

na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 "Maluch plus" w 2019. moduł 1b. 

problemowa sierpień 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

 

 

7 Starostwo Powiatowe 

Jelenia Góra 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

problemowa wrzesień 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

BZ 

 

8 Starostwo Powiatowe 

Kłodzko 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, 

przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej 

zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi. 

problemowa wrzesień 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

BZ 

 

9 Starostwo Powiatowe Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów problemowa wrzesień 01.01.2020 -   



9 

 

Złotoryja związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami. 

31.12.2020  

10 Urząd Gminy Oława Wykorzystanie  środków dotacji celowej  z budżetu państwa  na realizację 

inwestycji pn. Modernizacja Środowiskowego  Domu Samopomocy w 

Oleśnicy Małej. 

problemowa wrzesień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

11 Urząd Miejski Mieroszów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

problemowa październik 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

BZ 

 

12 Urząd Gminy Miękinia Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na realizację rządowego programu "Razem bezpieczniej". 

problemowa październik 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

13 Urząd Gminy Kostomłoty Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa 

na realizację zadania polegającego na utworzeniu  i wyposażeniu 

Dziennego Domu "Senior+", wynikającego z Programu wieloletniego 

"Senior+" na lata 2015-2020.  

problemowa październik 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

 

 

14 Urząd Gminy Świdnica Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

problemowa listopad 01.01.2019 - 

31.12.2019 

 

BZ 

 

15 Urząd Gminy Przeworno Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami. 

problemowa listopad 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

16 Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa we 

Wrocławiu 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki problemowa listopad 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

 

17 Starostwo Powiatowe Jawor Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 

przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

problemowa grudzień 01.01.2019 - 

31.12.2019 

BZ 

 

 

18 Urząd Miasta i Gminy 

Twardogóra 

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami. 

problemowa grudzień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 

 

19 Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu  

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki problemowa grudzień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  



10 

 

 

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres 

objęty 

kontrolą  

Pozostałe 

kom.org. 

Uwagi 

1 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzegu 

Dolnym 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

2 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

3 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Legnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (powiat) 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

4 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (powiat) 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

5 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lądku - 

Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

problemowa lipiec 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

15.05.2014 

do dnia 

kontroli 

  

 

6 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jordanowie 

Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

7 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czernicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

8 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żarowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

9 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zawidowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

problemowa sierpień 01.10.2020 

do dnia 
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Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

kontroli 

01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

15.05.2014 

do dnia 

kontroli 

10 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żukowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

11 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kotli 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

12 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bielawie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

13 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niemczy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

14 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kobierzycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

15 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Malczycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

16 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Środzie 

Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

17 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chocianowie 

Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

problemowa wrzesień 01.01.2017 

do dnia 

kontroli 

01.06.2018 

do dnia 

kontroli 

01.07.2019 

do dnia 

kontroli 

  

 

18 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pielgrzymce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

problemowa wrzesień 01.10.2020 

do dnia 
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Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

kontroli 

01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

15.05.2014 

do dnia 

kontroli 

19 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Legnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

20 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

21 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niechlowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

22 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Pieńsku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

23 Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Węglińcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

24 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Trzebnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (powiat) 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

25 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Miliczu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (powiat) 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

26 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Długołęce 

Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

problemowa październik 01.01.2017 

do dnia 

kontroli 

01.06.2018 

do dnia 

kontroli 

01.07.2019 

do dnia 

kontroli 
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27 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaworze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

problemowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

15.05.2014 

do dnia 

kontroli 

  

 

28 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kątach 

Wrocławskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

29 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kostomłotach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

30 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzegomiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

31 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Obornikach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

32 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobromierzu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

33 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Bolkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

34 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przewornie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

35 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wiązowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

36 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubinie 

Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

problemowa listopad 01.01.2017 

do dnia 

kontroli 

01.06.2018 

do dnia 

kontroli 
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wychowywaniu dzieci 01.07.2019 

do dnia 

kontroli 

37 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Miłkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

problemowa listopad 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

15.05.2014 

do dnia 

kontroli 

  

 

38 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świdnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

39 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świdnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

40 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wąsoszu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

41 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żmigrodzie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

42 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Długołęce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

43 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dobroszycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

44 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Polkowicach 

Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy "Dobry start" 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

problemowa grudzień 01.01.2017 

do dnia 

kontroli 

01.06.2018 

do dnia 

kontroli 

01.07.2019 

do dnia 

kontroli 
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45 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jordanowie 

Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 

 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

problemowa grudzień 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

15.05.2014 

do dnia 

kontroli 

  

 

46 Zakład Opiekuńczo-

Rehabilitacyjny "Sofija & 

Aleksander" w Gromadce 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

47 Dom Pogodnej Starości 

OAZA w Kraśniku Górnym 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

48 Całodobowy Dom Opieki 

"Na Zaciszu" w Krynicznie 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

49 Dom Troskliwej Opieki 

"SANTORIUS" w 

Rakoszycach 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

50 Dom Pomocy Społecznej w 

Krośnicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

51 Dom Pomocy Społecznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

52 Dom Pomocy Społecznej 

"Jutrzenka" w Zgorzelcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

53 Dom Pomocy Społecznej 

"Prząśnik" w Brenniku 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

54 Dom Pomocy Społecznej 

"Żar-Med. Sp. z o.o." w 

Żarowie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

55 Dom Pomocy Społecznej w 

Jaworze 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 
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56 Dom Pomocy Społecznej 

dla Dzieci prowadzony 

przez Zgromadzenie Sióstr 

Szkolnych de Notre Dame 

w Świebodzicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

57 Dom Pomocy Społecznej w 

Bolesławcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

59 Dom Pomocy Społecznej w 

Nowej Rudzie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

60 Pensjonat dla Osób 

Starszych "Maranta" w 

Bierutowie 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

61 Dom Pomocy Społecznej 

"Arka 2" 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

62 Miejskie Centrum Usług 

Socjalnych - Dom Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu 

ul. Karmelkowa 25/27 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

63 Dom Pomocy Społecznej w 

Wałbrzychu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

64 Dom Seniora "Parkowy 

Dworek" w Żernikach 

Wrocławskich 

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

65 Dom Seniora - Rusinowa w 

Wałbrzychu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

66 Niroprim Spółka z o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności 

 

okresowa wrzesień 01.06.2021 

do dnia 

kontroli 
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Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej 

opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

67 ZAZ ŚWIERZAWA Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu 

aktywności zawodowej 

 

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności 

 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej 

opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa październik 01.07.2021 

do dnia 

kontroli 

01.01.2021 

do dnia 

kontroli 

01.07.2021 

do dnia 

kontroli 

01.07.2021 

do dnia 

kontroli 

  

 

68 Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Marlena 

Wiśniewska 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

problemowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

69 "MICHAŁEK" SPÓŁKA 

CYWILNA  

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

problemowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

70 PULS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Przychodnia 

Lekarska  

 Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

problemowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

71 CENTRUM USŁUG 

MEDYCZNYCH 

FRONTIDA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

problemowa wrzesień 19.04.2021 

do dnia 

kontroli 

  

 

72 Wiesław Iwanowski Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

 

 

problemowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 
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73 GMINNY OŚRODEK 

ZDROWIA W 

MIŁKOWICACH 

 Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

problemowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

74 DOBRAMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zgodność wykonywania działalności leczniczej z ustawą o działalności 

leczniczej i aktami wykonawczymi. Realizacja świadczeń zdrowotnych  

w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w podstawowej 

opiece zdrowotnej    

problemowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

75 Urząd Gminy Janowice 

Wielkie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

76 Urząd Miejski 

Nowogrodziec 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

77 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Catharina 

1" w Nowym Siodle 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

78 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

Rodzinnego Nr 4 w 

Krosnowicach 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

79 Powiatowe Centrum Opieki 

i Wychowania - Dom 

Dziecka Nr 2 w Piławie 

Górnej 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

80 Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza "Chata 

SKSK” w Świdnicy, ul. 

Wielecka 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

81 Placówka opiekuńczo - 

wychowawcza typu 

rodzinnego "Przystań" w 

Składowicach 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa lipiec 01.07.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

82 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Catharina 

2" w Nowym Siodle 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

83 Urząd Gminy Osiecznica Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 
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84 Dom Dziecka p.w. Św. 

Józefa Zgromadzenia Sióstr 

Elżbietanek w Bolesławcu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

85 Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza "Chata 

SKSK” w Świdnicy, ul. 

Sikorskiego 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

86 "Dom Dwójka" w 

Wałbrzychu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

87 Dom Dziecka w Wilkowie 

Osiedlu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

88 Placówka opiekuńczo - 

wychowawcza typu 

rodzinnego "Bajka" w 

Lubinie 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa sierpień 01.08.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

89 Urząd Gminy Stara 

Kamienica 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

90 Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Węglińcu 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

91 Starostwo Powiatowe Jawor Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa wrzesień 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

92 Dom Dziecka w Głogowie, 

ul. Maczka 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

93 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Jaworze Dom Dziecka im. 

dr. H. Jordana w 

Kaczorowie 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

94 Dom dla Dzieci NADZIEJA 

Nr 3 w Jeleniej Górze 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

95 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Catharina 

3" w Nowym Siodle 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 
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96 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

1 w Gorzanowie 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa wrzesień 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

97 Urząd Miejski Przemków Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

98 Dom Dziecka "Pod Lipami" 

w Głogowie 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

99 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Trzebnicy 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

 

  

 

100 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bardzie 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

101 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

Socjalizacyjnego Nr 1 w 

Kątach Wrocławskich 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

102 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza "Catharina 

4" w Nowym Siodle 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

103 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Obornikach Śląskich 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa październik 01.10.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

104 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzegu 

Dolnym 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

105 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gromadce 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa listopad 01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

106 Urząd Miasta i Gminy 

Chocianów 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa listopad 01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

107 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

kompleksowa listopad 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

108 Dom Dziecka w Legnicy Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

problemowa listopad 01.11.2020 

do dnia 
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Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami kontroli 

109 Dom Dziecka w Oławie Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa listopad 01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

110 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

Socjalizacyjnego Nr 2 w 

Kątach Wrocławskich 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa listopad 01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

111 Dom Dziecka p.w. Św. 

Elżbiety Zgromadzenia 

Sióstr Świętej Elżbiety w 

Bolesławcu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa listopad 01.11.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

112 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świdnicy 

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

kompleksowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

113 Pogotowie Opiekuńcze w 

Legnicy 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

114 Zespół Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych 

"Dziecięcy Dom" Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

interwencyjnego Nr I we 

Wrocławiu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

115 Zespół Placówek 

Opiekuńczo - 

Wychowawczych 

"Dziecięcy Dom" Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

interwencyjnego Nr V we 

Wrocławiu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

116 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza typu 

Interwencyjnego w Kątach 

Wrocławskich 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 
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117 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

15 we Wrocławiu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

118 Rodzinny Dom Dziecka Nr 

16 we Wrocławiu 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 

problemowa grudzień 01.12.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

119 Starostwo Powiatowe Środa 

Śląska 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach 

programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” 

problemowa sierpień 01.01.2018 - 

31.12.2019 

  

 

120 Urząd Miejski Żmigród Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach 

programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” 

problemowa październik 01.01.2018 - 

31.12.2020 

  

 

121 EURO TREND Sylwia 

Sendek 

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - edycja 

2019 MODUŁ 4 

problemowa październik 01.01.2019 - 

31.12.2019 

  

 

122 Monika Podolak "Domek 

Puchatka" Opieka nad 

dziećmi 

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach 

programu „Maluch” 

problemowa listopad 01.01.2020 - 

31.12.2020 

  

 

123 ZAZ PSONI 

DZIERŻONIÓW 

Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

 

stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu 

aktywności zawodowej 

 

Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 

pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz 

spełniania przez nie wymagań dostępności 

 

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej 

opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 

okresowa listopad 01.08.2021 

do dnia 

kontroli 

01.01.2021 

do dnia 

kontroli 

01.08.2021 

do dnia 

kontroli 

01.08.2021 

do dnia 

kontroli 

  

 

124 Powiatowy Urząd Pracy 

Góra 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa lipiec 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

125 Powiatowy Urząd Pracy  

Jawor 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 



23 

 

126 Powiatowy Urząd Pracy 

Oława 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

127 Powiatowy Urząd Pracy 

Oleśnica 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

128 Powiatowy Urząd Pracy  

Polkowice  

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

  

 

129 Powiatowy Urząd Pracy 

Strzelin 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

130 Powiatowy Urząd Pracy  

Zgorzelec 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

131 Powiatowy Urząd Pracy  

Trzebnica 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

132 Powiatowy Urząd Pracy 

Środa Śląska 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

  

 

133 Powiatowy Urząd Pracy  

Złotoryja 

Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

bezrobotnym. 

 

Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

problemowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 
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Wydział Infrastruktury 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres 

objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom. org. 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 

Oleśnica 

 

Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy 

 

problemowa wrzesień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

2 Starostwo Powiatowe 

Oława 

 

Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy 

 

problemowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

3 Starostwo Powiatowe Góra  

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie 

kwalifikacji wstępnej 

 

dokonywanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego odbycie 

szkolenia okresowego 

 

przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań 

określonych ustawą o kierujących pojazdami 

 

Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami 

 

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami 

 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym 

przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) 

 

Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na 

kierowanie tramwajem 

 

problemowa sierpień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

4 Starostwo Powiatowe 

Milicz 

 

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie 

kwalifikacji wstępnej 

problemowa listopad 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 
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dokonywanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego odbycie 

szkolenia okresowego 

 

przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań 

określonych ustawą o kierujących pojazdami 

 

Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami 

 

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami 

 

Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na 

kierowanie tramwajem 

 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym 

przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) 

 

5 Związek Powiatowo-

Gminny Oławskie 

Przewozy Autobusowe 

 

Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

 

problemowa październik 01.06.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

6 Starostwo Powiatowe 

Polkowice 

 

Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

 

problemowa grudzień 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

7 Urząd Gminy Borów  

Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej 

 

problemowa listopad 01.09.2020 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

8 Ośrodek Kształcenia 

Kursowego "2xTAK" 

Brzęczek Mirosław 

 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 

Ośrodka Szkolenia 

 

problemowa lipiec 01.01.2019 

do dnia 

kontroli 

 

 

 

9 Ośrodek Doskonalenia 

Zawodowego Stanisław 

Paterek 

 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 

Ośrodka Szkolenia 

problemowa wrzesień 01.01.2019 

do dnia 

kontroli 
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10 Ośrodek Edukacji Ruchu 

Drogowego i Nauki Jazdy 

Danuta Brychczyńska 

 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 

Ośrodka Szkolenia 

 

problemowa październik 01.01.2019 

do dnia 

kontroli 

  

11 Starostwo Powiatowe  

w Kłodzku  

 

Zarządzenie ruchem na drogach  

problemowa  wrzesień  01.01.2020 

do dnia 

kontroli  

  

12  Rabsztyn Zofia Akademia 

Dobrej Jazdy  

 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako 

Ośrodka Szkolenia  

problemowa  sierpień  19.12.2019 

do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę (aneks 

nr 1) 

Zmieniono 

okres objęty 

kontrolą (aneks 

Nr 2) 

13  Urząd Miasta Kamienna 

Góra  

 

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych  

problemowa październik 01.01.2020 

do dnia 

kontroli 

 Dodano 

kontrolę (aneks 

nr 1) 



27 

 

 

 

 

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin kontroli Okres 

objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom. org. 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Czarny Bór Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 

realizację własnych zadań bieżących gminy, 

udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. 

problemowa lipiec 01.01.2020 

- 

31.12.2020 

 

 

 

2 Starostwo Powiatowe 

Bolesławiec 

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony 

gruntów rolnych 

problemowa wrzesień 01.01.2020 

- 

31.08.2021 

 

 

 

3 Rejonowy Związek Spółek 

Wodnych w Środzie 

Śląskiej zrzeszający 

Gminną Spółkę Wodną w 

Katach Wrocławskich i 

Gminną Spółkę Wodną w 

Udaninie 

Wykorzystanie dotacji  podmiotowej z budżetu 

Wojewody udzielonej w 2020 r. na konserwację 

urządzeń melioracji wodnych. 

problemowa wrzesień 01.01.2020 

- 

31.12.2020 

 

 

 

4 Urząd Gminy Domaniów Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 

problemowa październik 01.01.2020 

- 

31.12.2020 

 

 

 

5 Urząd Gminy Oleśnica Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej  i jego wypłata. 

problemowa listopad 01.01.2020 

- 

31.12.2020 

 

 

 

6 Starostwo Powiatowe 

Lubań 

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po 

kontroli problemowej przeprowadzonej w  dniach 

14-29 sierpnia 2014 r. z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa. 

sprawdzająca październik 01.01.2015 

- 

30.09.2021 
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj 

kontroli 

Termin 

kontroli 

Okres objęty 

kontrolą 

Pozostałe 

kom. org.  

Uwagi 

1 „TECHNOREM” Sp. z o.o.  Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 

ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204 

t.j.). 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 

ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 

ze zm.). 

problemowa wrzesień 12.07.2017 do 

dnia kontroli 

 

 

 

2 Starostwo Powiatowe 

Milicz 

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa lipiec 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

3 PPC Rokita S.A. Brzeg 

Dolny 

Realizacja zadań w zakresie przygotowania do militaryzacji. problemowa wrzesień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

4 Urząd Gminy Mietków Organizacja zadań obronnych. 

 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 

 

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

 

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych 

RP. 

problemowa październik 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

5 Starostwo Powiatowe 

Oława 

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa wrzesień 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

6 Starostwo Powiatowe 

Strzelin 

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa październik 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Starostwo Powiatowe Góra Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa listopad 01.01.2018 do 

dnia kontroli 

 

 

 

8 Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Wrocław 

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na 

wykonywanie ratownictwa wodnego w 2021 r. art. 20 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 

r., poz. 224 t.j) 

 

 

problemowa grudzień 22.03.2021 - 

31.12.2021 

 

 

 

9 Polskie Kruszywa 

Mineralne Sp. z o.o. 

Wałbrzych 

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 

ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 204 

t.j..). 

 

 

 

Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 

ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 

ze zm.). 

problemowa listopad 18.10.2017 do 

dnia kontroli 

 

 

 

10 Stadion Wrocław Sp. z o.o. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa październik    


