
NK-KSE.430.6.2021.MK
ZATWIERDZAM 

Wojewoda Dolnośląski 
Jarosław Obremski 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
Wrocław, dn. 23 grudnia 2021 r.

Plan kontroli na I półrocze 2022 r.

Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2022 r., aneksem nr 2 z dnia 28 marca 2022 r., 
aneksem nr 3 z dnia 14 kwietnia 2022 r., aneksem nr 4 z 28 kwietnia 20022 r. i aneksem nr 5 z 16 maja 2022 r.
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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Poz. 
komór 
ki org.

Uwagi

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1 Urząd Miejski Wrocław Realizacja planowania operacyjnego 

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

problemowa marzec 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

2 Legnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

S.A.

Realizacja zadań w zakresie przygotowania do militaryzacji problemowa kwiecień 01.01.2020 do 
dnia kontroli

3 Urząd Gminy Grębocice Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP

problemowa kwiecień 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

4 Starostwo Powiatowe 
Milicz

Realizacja planowania operacyjnego 

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

problemowa kwiecień 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

5 Urząd Miejski Milicz Realizacja planowania operacyjnego 

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

problemowa kwiecień 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 

planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
6 Urząd Gminy Cieszków Realizacja planowania operacyjnego 

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

7 Urząd Gminy Krośnice Realizacja planowania operacyjnego 

Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

8 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z
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Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił 
Zbrojnych RP

planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

9 Starostwo Powiatowe 
Wołów

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej problemowa kwiecień 01.01.2019 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

10 Starostwo Powiatowe 
Legnica

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej problemowa maj 01.01.2019 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

11 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej problemowa czerwiec 01.01.2019 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

12 USGM Grzegorz Majewski 
Wrocław

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 luty 20.03.2018 do 
dnia kontroli

13 Jarosław Gyba Wrocław 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 kwiecień 23.05.2018 do 
dnia kontroli

14 PHU Michał Siwek 
Polkowice

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 czerwiec 03.07.2018 do 
dnia kontroli

15 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa styczeń

16 Stadion Wrocław Sp. z o.o. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa luty

17 Chrobry Głogów S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa luty

18 Urząd Miasta Legnica Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa marzec

19 Urząd Miejski Wrocław Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych sprawdzająca marzec
20 Team 4 Life Wrocław Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie problemowa kwiecień 01.12.2021 do Wykreślono
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kontrolę z 
planu 

kontroli 
(aneks nr 2)

programem kursu

21 01 1  ̂ ^fPI Ho Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

Fundacja iuuie Polsko Spełnienie przez jednostkę Współpracującą z sy sienieni

Medycznym

22 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego

problemowa luty 01.01.2020 - 
01.12.2021

Wykreślono 
kontrolę z 

planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
23 Urząd Miasta i Gminy 

Gryfów Śląski
Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego
problemowa luty 01.01.2020 do 

dnia kontroli
Wykreślono 
kontrolę z 

planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
24 Komenda Powiatowa Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - problemowa luty 01.01.2020 do Wykreślono 

kontrolę z 
planu 

kontroli 
(aneks nr 4)

w Lwówku Śląskim
Gaśniczego

25 Starostwo Powiatowe 
Oława

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

26 Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Oławie

Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

27 Urząd Gminy Domaniów Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę z 

planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Poz. 
komór 
ki org.

Uwagi

Wydział Finansów i Budżetu

1 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

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 styczeń 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ

2 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa 
przekazanej w ramach Projektu pn. "Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19" ’

problemowa styczeń 01.01.2020 - 
31.12.2020

3 Urząd Gminy Gaworzyce 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 luty 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ

4 Urząd Miasta Wojcieszów Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

problemowa luty 01.01.2021 - 
31.12.2021

5 Urząd Miejski Wrocław Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa 
przekazanej w ramach Projektu pn. "Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19" ’

problemowa luty 01.01.2020 - 
31.12.2020

6 Urząd Gminy Dzierżoniów 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 luty 01.01.2020 - 
31.12.2020

7 Urząd Gminy Żukowice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowy ch z 
budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 

związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych,

problemowa marzec 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)zniszczony ch lub uszkodzony ch w wy niku zdarzeń noszący ch

znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie
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skutkom takich zdarzeń w przyszłości
8 01 01 ^0^1 Wykreślono 

kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

Realizacja przez jednostki samorządu, tery torialnego dochodów mar zec
' j i  n  o r n izwiązany ch z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

9 01 01 ^0^0 Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

mar zec
'Jl n  o rn oprzekazanej w lamacn Projektu pn. wsparcie dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19"

10 01 01 ^0^0 Wykreślono 
kontrolę z 
planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

mar zec
'Jl n  o rn oprzekazanej w ramacrr Projektu pn. wsparcie dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19" ’

11 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 kwiecień 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ

12 Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii we Wrocławiu

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej 
jednostki

problemowa kwiecień 01.01.2021 - 
31.12.2021

13 01 01 ^0^0 Wykreślono 
kontrolę z 

planu 
kontroli 

(aneks nr 4)

urząd Miasta Jelenia GJóra
'Jl n  o rn oprzekazanej w ramacrr Projektu pn. wsparcie dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19"

14 Urząd Gminy Długołęka Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z 
budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 
2020

problemowa kwiecień 01.01.2020 - 
31.12.2020

Wykreślono 
kontrolę z 

planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
15 Urząd Miasta i Gminy 

Bystrzyca Kłodzka
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 maj 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ

16 Urząd Miejski Środa Śląska Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z 
budżetu państwa na realizację rządowego programu "Razem

problemowa maj 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ Wykreślono
kontrolę
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bezpieczniej" z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

17 Urząd Gminy i Miasta 
Węgliniec

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowy ch z 
budżetu państwa na realizację rządowego programu "Razem 

bezpieczniej"

problemowa maj 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

18 maj 01 01 ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

Realizacja przez jednostki samorządu, tery torialnego dochodów
'ji n  ornizwiązany ch z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

19 Urząd Gminy Męcinka 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 czerwiec 01.01.2019 -
31.12.2019

BZ

20 Urząd Gminy Męcinka Realizacja wydatków budżetu państwa, związanych z 
wykonywaniem przez jst zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

problemowa czerwiec 01.01.2021 - 
31.12.2021

21 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

problemowa czerwiec 01.01.2021 - 
31.12.2021

22 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb- 
ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jst zadań zleconych

problemowa czerwiec 01.01.2021 - 
31.12.2021
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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Poz.
komó

rki

Uwagi

Wydział Infrastruktury

1 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy

problemowa marzec 01.01.2020 do 
dnia kontroli

2 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
3 01 01 ^0^0 Hn Wykreślono 

kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Funduszu Rozwoju Dróg
mar zec

dnia kontroli

4 01 01 ^090 ńn Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Funduszu Rozwoju Dróg dnia kontroli

5 01 01 ^090 ńn Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Urząd Miasta i Gminy jelcz
Laskowice Funduszu Rozwoju Dróg dnia kontroli

6 maj 01 01 ^090 ńn Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)

Jelenia Góra Funduszu Rozwoju Dróg dnia kontroli

7 maj- 01 01 ^090 ńn Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)

Urząd Gminy ^Oleśhica
Funduszu Rozwoju Dróg dnia kontroli

8 Urząd Miejski Bierutów Prawidłowość realizacji projektu w ramach Rządowego problemowa czerwiec 01.01.2021 do Wykreślono
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Funduszu Rozwoju Dróg dnia kontroli kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
9 Urząd Gminy Polkowice Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj 01.01.2021 do 

dnia kontroli

10 Urząd Gminy Mietków Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowy ch o charakterze użyteczności 

publicznej

problemowa kwiecień 01.01.2021 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
11 Urząd Miasta i Gminy 

Radków
Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej

problemowa maj 01.01.2021 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
12 Urząd Gminy Polkowice Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej

problemowa czerwiec 01.01.2021 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Poz.
komórki

org.

Uwagi

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

1 Starostwo Powiatowe 
Wołów

Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów 
rolnych

problemowa kwiecień 01.01.2021 - 
31.03.2022

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
2 01 01 ^0^1 Wykreślono 

kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody
udzielonej w 20 21 r. na konserwację urządzeń melioracji

wodnych

3 01 01 ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

akcy zowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wy płata

31.12.2021

4 Urząd Miejski Polanica- 
Zdrój

Prawidłowość wy korzy stania dotacji celowej na realizację 
własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu 

państwa na pomniki przyrody

problemowa czerwiec 01.01.2021 - 
31.12.2021

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
5 Starostwo Powiatowe 

Legnica
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w 

zakresie:
- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowy m, 

bezprzetargowym, darowizny i zamiany)
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu,

dzierżawy i uży czenia.
- oddawanie i wy gaszanie trwałego zarządu nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych

problemowa maj 01.01.2016 - 
30.04.2022

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres objęty 
kontrolą

Poz. 
komór 
ki org.

Uwagi

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

1 Beata Balewicz tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TP/4970/05

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

2 Danuta Alchimowicz 
tlumacz przysięgły 

j.niemieckiego TP/5203/05

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

3 Marta Andrzejewska 
tłumacz przysięgły 

j.niemieckiego TP/5204/05

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

4 Iwona Awencka tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TP/437/06

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

5 Maria Bagrij-Szopińska 
tłumacz przysięgły 

j.niemieckiego TP/5972/05

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza

problemowa styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli
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przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji 
oraz organów administracji publicznej

ó Gabriela Bals-Sawicka 
tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP^GS/GS

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

7 Małgorzata Dolata-Jawor 
tłumacz przysięgły 

j.niemieckiego TP/128/GS

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

8 Małgorzata Bajka tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

T P A ^ /G ó

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

9 Arkadiusz Barędziak 
tłumacz przysięgły j. 

niemieckiego TP/1747/GS

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

1G Marcin Basta tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TP/3562/05

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 styczeń - 
marzec

01.01.2021 do 
dnia kontroli
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11 Renata Baran tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TPA m /G ó

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

12 Beata Domowicz tłumacz 
przysięgły j. niemieckiego 

TP/S214/GS

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

13 Bożena Drozdowicz- 
Banaszczyk tłumacz 

przysięgły j.niemieckiego 
TP/348S/GS

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

14 Mieczysław Józef Dubik 
tłumacz przysięgły 

j.niemieckiego TP/17óG/GS

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

1s Katarzyna Dubik tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TP/1841/GS

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

1ó Katarzyna Duszeńko 
tłumacz przysięgły 

j.niemieckiego TP/318/Gó

Tłumacze przysięgli:

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza

problemowa kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli
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przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji 
oraz organów administracji publicznej

17 Tadeusz Duś tłumacz 
przysięgły j. niemieckiego 

TP/1050/06

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

18 Barbara Maria 
Dziewieczyńska tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TP/319/06

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

19 Joanna Figura-Bebel 
tłumacz przysiegły 

j.niemieckiego TP/4858/05

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

20 Agata Florian tłumacz 
przysięgły j.niemieckiego 

TP/915/06

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 kwiecień - 
czerwiec

01.01.2021 do 
dnia kontroli

21 Urząd Gminy Krotoszyce Ewidencja ludności problemowa styczeń 01.01.2021 do 
dnia kontroli

22 Urząd Gminy Męcinka Dowody osobiste problemowa styczeń 01.01.2021 do 
dnia kontroli

23 Urząd Miasta Wąsosz Rejestracja stanu cywilnego problemowa luty 01.01.2021 do 
dnia kontroli

24 Urząd Gminy Niechlów Dowody osobiste problemowa luty 01.01.2021 do 
dnia kontroli
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25 Urząd Miejski Bielawa Ewidencja ludności problemowa luty 01.01.2021 do 
dnia kontroli

26 Urząd Gminy Wińsko Rejestracja stanu cywilnego problemowa marzec 01.01.2021 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
27 Urząd Miasta Kłodzko Rejestracja stanu cywilnego problemowa kwiecień 01.01.2021 do 

dnia kontroli
Wykreślono 

kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 3)
28 Urząd Miasta Kłodzko Dowody osobiste problemowa kwiecień 01.01.2021 do 

dnia kontroli
Wykreślono 
kontrolę z 
planu kontroli 
(aneks nr 3)

29 Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Ewidencja ludności problemowa kwiecień 01.01.2021 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 3)
30 Urząd Miasta Jelenia Góra Rejestracja stanu cywilnego problemowa maj 01.01.2021 do 

dnia kontroli
31 Urząd Miasta Bolesławiec Rejestracja stanu cywilnego problemowa czerwiec 01.01.2021 do 

dnia kontroli
32 Urząd Gminy Złotoryja Dowody osobiste problemowa czerwiec 01.01.2021 do 

dnia kontroli
33 Urząd Miasta Kłodzko Ewidencja ludności problemowa czerwiec 01.01.2021 do 

dnia kontroli
34 Urząd Miejski Wrocław Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

przez organ wykonawczy JST

Prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli

problemowa styczeń 01.01.2020 do 
dnia kontroli

35 Urząd Miejski Wrocław Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa styczeń 01.01.2020 do 
dnia kontroli

01.01.2015 do 
dnia kontroli

36 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ wykonawczy JST

problemowa luty 01.01.2020 do 
dnia kontroli
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37 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa luty 01.01.2020 do 
dnia kontroli

01.01.2015 do 
dnia kontroli

38 Urząd Miejski Milicz Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ wykonawczy JST 

Prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli

problemowa marzec 01.01.2020 do 
dnia kontroli

39 Urząd Miejski Milicz Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa marzec 01.01.2020 do 
dnia kontroli

01.01.2015 do 
dnia kontroli

40 Ol O l T fP fl Hn Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 3)

Uiząu ivj.iejski Świebodzice
przez organ wy konawczy JST dnia kontroli

41 Ol O l ^O^O Ho Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 3)

Uiząu ivj.iejski Świebodzice
przez organ stanowiący JST 

Realizacja zadania wy boru ławników

dnia kontroli

01.01.2015 do 
dnia kontroli

42 Urząd Miejski Szczawno- 
Zdrój

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ wykonawczy JST

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

43 Urząd Miejski Szczawno- 
Zdrój

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ stanowiący JST

Realizacja zadania wyboru ławników

problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

01.01.2015 do 
dnia kontroli

44 Urząd Gminy Kobierzyce Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ wykonawczy JST

problemowa czerwiec 01.01.2020 do 
dnia kontroli

45 Urząd Gminy Kobierzyce Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 
przez organ stanowiący JST

problemowa czerwiec 01.01.2020 do 
dnia kontroli

46 Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu

Bezpieczeństwo teleinformatyczne problemowa kwiecień 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Zmieniono 
termin 

kontroli w 
planie kontroli 

(aneks nr 2)
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47 Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrocławiu

Bezpieczeństwo teleinformatyczne problemowa kwiecień 01.01.2020 do 
dnia kontroli

Zmieniono 
termin 

kontroli w 
planie kontroli 

(aneks nr 2) 
Wykreślono 
kontrolę z 

planu kontroli 
(aneks nr 3)

48 Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny we 

Wrocławiu

Bezpieczeństwo teleinformatyczne problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

49 Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu

Bezpieczeństwo teleinformatyczne problemowa maj 01.01.2020 do 
dnia kontroli

50 Urząd Miejski Wrocław Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

problemowa styczeń 01.01.2019 do 
dnia kontroli

51 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

problemowa luty 01.01.2019 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

52 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

problemowa luty 01.01.2019 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

53 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

problemowa marzec 01.01.2019 do 
dnia kontroli

54 Starostwo Powiatowe 
Oława

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

problemowa kwiecień 01.01.2019 do 
dnia kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 3)
55 Starostwo Powiatowe 

Strzelin
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie oraz edukacja prawna
problemowa kwiecień 01.01.2019 do 

dnia kontroli
Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

56 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz edukacja prawna

problemowa maj 01.01.2019 do 
dnia kontroli

57 Starostwo Powiatowe Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo problemowa czerwiec 01.01.2019 do
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Wołów obywatelskie oraz edukacja prawna dnia kontroli
58 Starostwo Powiatowe 

Ząbkowice Śląskie
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie oraz edukacja prawna
problemowa czerwiec 01.01.2019 do 

dnia kontroli
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Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj
kontroli

Termin
kontroli

Okres
objęty

kontrolą

Poz.
komórki

org.

Uwagi

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oławie

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

2 Urząd Gminy Dzierżoniów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

3 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
3 we Wrocławiu

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

4 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
4 we Wrocławiu

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

5 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
18 we Wrocławiu

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

6 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Jelczu - Laskowicach

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

7 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kobierzycach

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia
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Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami kontroli
8 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Legnicy
Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wy chowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

9 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej we Wrocławiu

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wy chowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

10 Urząd Miasta Dzierżoniów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

kompleksowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

11 Wrocławskie Centrum 
Opieki i Wychowania we 

Wrocławiu - Placówka Nr 1

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

12 Wrocławskie Centrum 
Opieki i Wychowania we 

Wrocławiu - Placówka Nr 6

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

13 Wrocławskie Centrum 
Opieki i Wychowania we 
Wrocławiu - Placówka Nr 

14

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

14 luty 01 01 ^0^0 Wykreślono 
kontrolę 
z planu

Polity ki Społecznej we 
Wrocławiu

Realizacja zadań samorządu, wojewódziwa z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do dnia 

kontroli

20



kontroli 
(aneks nr 1)

15 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Legnicy

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wy chowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa marzec 01.03.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

16 01 Ôi ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Realizacja zadań Vłynikującycn z ustawy o przeciv»działaniu
przemocy w rodzinie

mar zec
do dnia 
kontroli

17 Zespół Placówek 
Opiekuńczo - 

Wychowawczych, 
Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza "Serbski 

Zaułek" w Świdnicy

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa marzec 01.03.2021 
do dnia 
kontroli

18 Powiatowe Centrum Opieki 
i Wychowania - Dom 

Dziecka Nr 1 w Pieszycach

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa marzec 01.03.2021 
do dnia 
kontroli

19 01 Ôi ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Organizacja sy steinu pracy z rodziną w gminie

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

mar zec
Społecznej w ^^migrodzie

kontroli

20 01 0? ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

Społecznej w Wiązowie
Organizacja sy steinu pracy z rodziną w gminie

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

mar zec
do dnia 
kontroli

21 01 Ôi ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Organizacja sy stemu pracy z rodziną w gniiiiie

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

mar zec
Społecznej w w isziii ^Małej

kontroli
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22 01 01 ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Realizacja zadań Vłynikającycn z ustawy o przeciv»działaiiiu
przemocy w rodzinie

mar zec

31.12.2021

23 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Bolesławcu

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wy chowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 01.04.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

24 01 0Ą ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Realizacja zadań Vłynikającycn z ustawy o przeciv»działaiiiu
przemocy w rodzinie do dnia 

kontroli

25 Dom dla Dzieci NADZIEJA 
Nr 3 w Jeleniej Górze

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 01.04.2021 
do dnia 
kontroli

26 Powiatowa Placówka 
Opiekuńczo - 

Wychowawcza nr 4 w 
Bierutowie

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 01.04.2021 
do dnia 
kontroli

27 Dom Dziecka w Ludowie 
Polskim

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 01.04.2021 
do dnia 
kontroli

28 01 OĄ ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Pomocy Społecznej w 
Sycowie

Organizacja sy steinu pracy z rodziną w gminie

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami
do dnia 
kontroli

29 01 OĄ ^0^1 Wykreślono
kontrolęSpołecznej w Dziadowej

Organizacja sy stemu pracy z rodziną w gniiiiie
do dnia
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Kłodzie Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami kontroli z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
30 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 
Lubaniu

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wy chowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

31 maj 01 05 ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

urząd Miejski ¿Karpacz Realizacja zadań Vłynikującycn z ustawy o przeciv»działuniu
przemocy w rodzinie do dnia 

kontroli

32 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Lwówku Śląskim

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

33 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
2 w Kątach Bystrzyckich

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli

34 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza typu 

rodzinnego Nr 3 w Bartnicy

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli

35 Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 
1 w Jeleniej Górze

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli
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Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami
36 maj 01 05 ^0^1 Wykreślono 

kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

Społecznej w Kudowie 
Zdroju

Organizacja sy stemu pracy z rodziną w gniinie

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami
do dnia 
kontroli

37 maj 01 01 ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 5)

Wołów
Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie
31.12.2021

38 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Zgorzelcu

Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad 
dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia 
kontroli

39 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

kompleksowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia 
kontroli

40 Rodzinny Dom Dziecka Nr 
1 w Gorzanowie

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia 
kontroli

41 Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 
2 w Jeleniej Górze

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia 
kontroli

42 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia 
kontroli

43 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w

Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie kompleksowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia
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Marcinowicach Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami kontroli
44 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stoszowicach
Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.06.2021 
do dnia 
kontroli

45 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dziadowej 

Kłodzie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

46 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Sycowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

47 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

48 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawoni

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

49 Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

Społecznej w Pieszy cacn
kontroli

50 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piławie 

Górnej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

51 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Złotoryi

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

52 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miękini

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za ży ciem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wy chowy waniu dzieci

problemowa styczeń 01.01.2017 
do dnia 
kontroli 

01.07.2019 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

53 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom problemowa styczeń 01.10.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

kontroli 
01 1 1 ^0^1Realizacji zadań wy łtikający cii z ustawy o świadczełnacłi

rodzinnych do dnia
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kontroli 
1 A 05 ^011

zasiłków dla opiekunów do dnia 
kontroli

54 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żukowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

55 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Janowicach 

Wielkich

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

56 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Marciszowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

57 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bolesławcu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
58 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Warcie 
Bolesławieckiej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
59 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wądrożu 
Wielkim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

60 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Paszowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

61 luty 01 01 TOI"? Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Społecznej w Żarowie ciąży i rodzin "Za ży ciem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w 
wy chowy waniu dzieci

do dnia 
kontroli 

01.07.2019 
do dnia 
kontroli

62 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom problemowa luty 01.10.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Społecznej w Pielgrzy mce
kontroli 

01 1 1 ^0^1Realizacji zadań wy nikający cn. z ustawy o świadczeniacu
rodzinnych do dnia
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kontroli 
1 'I 05  T01 'I

zasiłków dla opiekunów do dnia 
kontroli

63 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
64 Miejsko—Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Bierutowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
65 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubinie
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
66 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubinie
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
67 Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

kontroli

68 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stoszowicach

Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy 
o pomocy społecznej

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
temat i 
rodzaj 
kontroli w 
planie 
kontroli 
(aneks nr 2)

69 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeleniej Górze

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

70 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w problemowa marzec 01.01.2017 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli

Społecznej w ł^obierzy cach ciąży i rodzin ^̂ a ży ciełłł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w
kontroli

01.07.2019
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wy chowy waniu dzieci do dnia 
kontroli

(aneks nr 2)

71 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Cieszkowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

problemowa marzec 01.10.2021 
do dnia 
kontroli 

01 1 1 ^0^1

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)Realizacji zadań wy nikjjący cii z ustawy o świadczeniach
rodzinnych do dnia 

kontroli 
1 'I 05 T01 'I

zasiłków dla opiekunów do dnia 
kontroli

72 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

Społecznej w Siekierczy nie
kontroli

73 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawidowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
74 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piechowicach
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
75 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Społecznej w Podgórzynie
kontroli

76 Miejsko-Gminny Ośrodek Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Lwówku Śląskim kontroli

77 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Lwówku Śląskim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
(powiat)

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)
78 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

(powiat)
kompleksowa kwiecień 01.01.2021 

do dnia
Wykreślono

kontrolę
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Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami
kontroli z planu 

kontroli 
(aneks nr 2)

79 Ośrodek Pomocy 
Społecznej Gminy 

Dzierżoniów w 
Dzierżoniowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za ży ciem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

problemowa kwiecień 01.01.2017 
do dnia 
kontroli

01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01 1 1 ^0^1

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Realizacji zadań wy nikający ch z ustawy o świadczeniach
rodzinnych do dnia 

kontroli

1 'I 05 T01 'I
zasiłków dla opiekunów do dnia 

kontroli
80 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzegu 
Dolnym

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za ży ciem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

problemowa kwiecień 01.01.2017 
do dnia 
kontroli

01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01 1 1 ^0^1

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Realizacji zadań wy nikający ch z ustawy o świadczeniach
rodzinnych do dnia 

kontroli

1 'I 05 T01 'I
zasiłków dla opiekunów do dnia 

kontroli
81 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dusznikach 
Zdroju

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
82 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczytnej
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2021 

do dnia
Wykreślono 

kontrolę 
z planu

29



Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami kontroli kontroli 
(aneks nr 4)

83 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polkowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
84 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)

kontroli

85 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Boguszowie 

Gorcach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
86 Miejsko—Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Lubawce

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wy maganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
87 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wińsku
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
88 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Pieńsku

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za ży ciem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

problemowa maj 01.01.2017 
do dnia 
kontroli

01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01 1 1 ^0^1

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)

Realizacji zadań wy nikjjący ch z ustawy o świadczeiuacii
rodzinnych do dnia 

kontroli

1 'I 05 TOI 'I
zasiłków dla opiekunów do dnia 

kontroli
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89 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Bolkowie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów

problemowa maj 01.01.2017 
do dnia 
kontroli

01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01 1 1 ^0^1

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)

Realizacji zadań wy nikający ch z ustawy o świadczeniach
rodzinnych do dnia 

kontroli

1 'I 05 TOI 'I
zasiłków dla opiekunów do dnia 

kontroli
90 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starych 
Bogaczowicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

91 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 

Świebodzicach

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

92 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

93 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lądku - 

Zdroju

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

94 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Gryfowie Śląskim

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

95 Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubomierzu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

96 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oławie

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

97 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobromierzu

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

problemowa czerwiec 01.01.2017 
do dnia 
kontroli
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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

01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01.11.2021 
do dnia 
kontroli

14.05.2014 
do dnia 
kontroli

98 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niemczy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin "Za życiem"

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 czerwiec 01.01.2017 
do dnia 
kontroli

01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01.11.2021 
do dnia 
kontroli

14.05.2014 
do dnia 
kontroli

99 Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Brzegu 

Dolnym

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

100 Dom Opieki im. Św. 
Jadwigi w Brzegu Dolnym

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

101 Środowiskowy Dom  
Samopomocy CURATUS 

we Wrocławiu

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)
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102 Prywatny Dom Opieki w 
Dobrej

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa styczeń 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 1)
103 Dom Pomocy Społecznej 

dla Dzieci prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame 

w Świebodzicach

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

104 "Domek z Sercem Brygida 
Nowak" w Radwanicach

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

105 Powiatowy Urząd Pracy 
Głogów

Organizowanie i finansowanie szkoleń grupowych dla 
bezrobotnych

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

problemowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

106 Powiatowy Urząd Pracy 
Kłodzko

Organizowanie i finansowanie szkoleń grupowych dla 
bezrobotnych

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

problemowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

107 01 01 ^0^1 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

Lwówek Śląski bezrobotnych
mar zec

do dnia
rrzy znawaiue bezrobotnym środków na podjęcie działalności

gospodarczej

108 Powiatowy Urząd Pracy 
Milicz

Organizowanie i finansowanie szkoleń grupowych dla 
bezrobotnych

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

problemowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

109 Powiatowy Urząd Pracy 
Wołów

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych 
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

problemowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
temat 

kontroli w 
planie 

kontroli 
(aneks nr 2)

110 01 01 ^0^1OrganizPwaine i finansowanie szkoleń dla bezrobotny ch

kontroli w 
planie 

kontroli

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności
gospodarczej kontroli
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(aneks nr 2) 
Wykreślono 

kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 4)
111 Powiatowy Urząd Pracy 

Ząbkowice Śląskie
Organizowanie i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych 

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

problemowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
temat 

kontroli w 
planie 

kontroli 
(aneks nr 2)

112 Powiatowy Urząd Pracy 
Legnica

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych 
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

problemowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
temat 

kontroli w 
planie 

kontroli 
(aneks nr 2)

113 Powiatowy Urząd Pracy 
Kamienna Góra

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych 
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

problemowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
temat 

kontroli w 
planie 

kontroli 
(aneks nr 2)

114 Powiatowy Urząd Pracy 
Jelenia Góra

Organizowanie i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych 
Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej

problemowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
temat 

kontroli w 
planie 

kontroli 
(aneks nr 2)

115 Dom Seniora C. M. Mariusz 
Sobolewski w 

Marcinowicach

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

116 Środowiskowy Dom  
Samopomocy ul. Szkolna 

we Wrocławiu

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

117 Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej 

w Dobroszycach

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

118 Powiatowy Dom Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli
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(aneks nr 2)
119 ITPS Sp. z o.o. Dom  

Aktywnego Seniora
Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec 01.01.2021 

do dnia 
kontroli

120 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia Dziennego "Nasz 

Dom" w Wołowie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

121 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia - Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 
Wołowie

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

122 Sudecki Dom Seniora 
"Słoneczna Polana" w 

Szklarskiej Porębie

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

123 Pensjonat Opiekuńczo -  
Rehabilitacyjny 

„SENIOVITA” w Psarach

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

124 Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Górze

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

125 Dom Pomocy Społecznej 
"Prząśnik" w Brenniku

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

126 Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej 

w Malczycach

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

127 Dom Pomocy Społecznej w 
Jaworze

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

128 Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Świdnicy

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

129 Dom Pomocy Społecznej w 
Szklarskiej Porębie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli
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(aneks nr 4)
130 Ośrodek Wsparcia - 

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Jaworze

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

131 Dom Pomocy Społecznej w 
Miliczu

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

132 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Miliczu

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

133 Dom Pomocy Społecznej w 
Nowej Rudzie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

134 Dom Pomocy Społecznej w 
Jaskulinie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

135 Dom Pomocy Społecznej w 
Bolesławcu

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

136 Dom Pomocy Społecznej 
"Jutrzenka" w Zgorzelcu

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

137 Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Jeleniej 

Górze

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

138 Prywatny Dom "Jesienny 
Liść" w Dziwiszowie

Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

139 Spółdzielcze Centrum 
Rehabilitacyjno-Medyczne 

RESURS

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 styczeń 01.10.2021 
do dnia 
kontroli
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Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych
140 Spółdzielnia Inwalidów 

Elektromet
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 
Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 

specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 
rehabilitacyjnych

okresowa styczeń 01.10.2021 
do dnia 
kontroli

141 Zakład Aktywności 
Zawodowej w Oławie

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

stwierdzenie spełniania wymogów dotyczących norm czasu 
pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

Stwierdzenie nieprowadzenia przez zakład działalności, o 
której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji

stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie 
zakładowego funduszu aktywności zawodowej

Stwierdzenie realizacji zajęć rehabilitacyjnych w 
prawidłowym wymiarze

okresowa marzec 01.12.2021 
do dnia 
kontroli
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142 DGMED SPÓŁKA Z 
O f iP  A M IC H O M  A

Realizacja przez podmiot lec/nic/y ambulatoryjnych problemowa styczeń 01.01.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 1)

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
świadczeń zdrowotny ch, ze szczególny ni uwzględnieniem
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem 

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności

kontroli

143 WETO-MED 
MAŁGORZATA 

WALIGÓRA I MARIA 
STANEK-PIOTROWSKA. 

SPÓŁKA JAWNA

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa luty 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

144 Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Chemik” w Dusznikach- 

Zdrój

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie 
oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, 
doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorac pod 

uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń 
uczestników tych turnusów

problemowa marzec 01.07.2021 
do dnia 
kontroli

145 "Centrum Medyczne" 
M.Szewczyk i S-ka, sp.j.

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
termin 

kontroli w 
planie 

kontroli 
(aneks nr 3)

146 Wiesław Fiszer Centrum 
Fiszer Klinika Psychoterapii 

w Szklarskiej Porębie

Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie 
oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, 
doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorac pod 

uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń 
uczestników tych turnusów

problemowa kwiecień 01.07.2021 
do dnia 
kontroli

147 Elżbieta Nowicka Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

problemowa kwiecień 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

148 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legnicy

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia 
ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie 
realizacji „Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła 
Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego

problemowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Zmieniono 
termin 

kontroli w 
planie 

kontroli
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(aneks nr 4)
149 Elwat Elektromechaniczna 

Spółdzielnia Inwalidów
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

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa kwiecień 01.01.2022 
do dnia 
kontroli

150 4 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
we Wrocławiu

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza dentysty:

- ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu,
- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a 

w szczególności:
• zawarcie umowy z UMWD,

• zawarcie umowy z koordynatorem,
• zawarcie umów ze stażystami,

• opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 
podyplomowego,

• karty stażu podyplomowego lekarza dentysty;
-uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy 

dentystów dotyczące realizacji programu stażu.

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa kwiecień 01.10.2021 
do dnia 
kontroli

01.01.2021 
do dnia 
kontroli

151 Zakład Aktywności 
Zawodowej "Rosa" Caritas 

Diecezji Legnickiej

Stwierdzenie nieprowadzenia przez zakład działalności, o 
której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji

Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie

okresowa maj 01.02.2022 
do dnia 
kontroli
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zakładowego funduszu aktywności zawodowej

Stwierdzenie realizacji zajęć rehabilitacyjnych w 
prawidłowym wymiarze

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 spełniania wymogów dotyczących norm czasu 
pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych
152 Bierutowska Spółdzielnia 

Niewidomych "Biersin"
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

Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej 
specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług 

rehabilitacyjnych

okresowa maj 01.02.2022 
do dnia 
kontroli

153 Anna Krzyszowska- 
Kamińska

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

154 BARBARA TYCZYŃSKA Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych problemowa maj 01.01.2021
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PRAKTYKA LEKARZA 
RODZINNEGO

świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

do dnia 
kontroli

155 Wiesław Iwanowski Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

156 OLIMPIAMED SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 
leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

problemowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

157 Głogowski Szpital 
Powiatowy Sp. z o.o.

Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia 
ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie 
realizacji „Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła 
Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego

problemowa czerwiec 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

158 DOLNOŚLĄSKIE 
CENTRUM ONKOLOGII 

WE WROCŁAWIU

Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego 
lekarza:

- ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu,
a w szczególności:

- zawarcie umowy z UMWD,
- zawarcie umowy z koordynatorem,

- zawarcie umów ze stażystami,
- opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu 

podyplomowego,
- grafik dyżurów medycznych,

- karty stażu podyplomowego lekarza,

- uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów
dotyczące realizacji programu stażu

problemowa czerwiec 01.10.2021 
do dnia 
kontroli

159 Urząd Miasta Jelenia Góra Prawidłowość wykorzystania środków Finansowych z dotacji 
udzielonej gminie na realizację zadania w ramach Programu

problemowa czerwiec 01.01.2020 

"¡i i i  orpo

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)
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160 Urząd Gminy Kondratowice Prawidłowość wykorzystania środków Finansowy ch z dotacji 
udzielonej gminie na realizację zadania w ramach Programu 

"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"—edycja
2050

problemowa kwiecień 01.01.2020

31.12.2020

Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

161 Monika Podolak "Domek 
Puchatka" Opieka nad 

dziećmi

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu 
państwa w ramach programu „Maluch”

problemowa kwiecień 01.01.2019

31.12.2019
162 MANAGEMENT 

SERVICES, G. Jucewicz
Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu 

państwa w ramach programu „Maluch”
problemowa czerwiec 01.01.2020

31.12.2020
163 maJ 01 01 ^0^0 Wykreślono 

kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 2)

urząd ^Miejski obormki
Śląskie

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu
państwa w ramach programu „Maluch”

31.12.2020

164 maJ 01 0? ^0^0 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

urząd Miejski stronie
Śląskie programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020—moduł I

31.12.2020

165 maJ 01 01 ^OIK Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 
(aneks nr 2)

Realizacja zadaffia dofinansowanego środkami z budżetu

31.12.2021koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

166 Gminny Ośrodek Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom problemowa styczeń 01.10.2021 Wykreślono 
kontrolę 
z planu 
kontroli 

(aneks nr 3)

Śląskim kontroli 

01 1 1 ^0^1Realizacji zadań wy nikjjący ch z ustawy o świadczeniach
rodzinnych do dnia 

kontroli

1 'I 05 ooi 'l
zasiłków dla opiekunów do dnia 

kontroli
167 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza 
„Dąbrówka 2” 

w Jeleniej Górze

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr
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1
168 Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza 
„Dąbrówka 3” 

w Jeleniej Górze

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
1

169 Dom dla Dzieci 
NADZIEJA Nr 4 
w Jeleniej Górze

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa luty 01.02.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
1

170 Placówka Opiekuńczo- 
Wychowawcza „Wiosna” 
typu socjalizacyjnego nr 4 

w Krzydlinie Małej

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 01.04.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
2

171 Dom Dziecka p.w. Bł. Marii 
Luizy Merkert 

Zgromadzenia Sióstr Św. 
Elżbiety w Legnicy

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa kwiecień 01.04.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
2

172 Dom Pomocy Społecznej 
„Zielone Wzgórze” w 

Rościszowie

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
4

173 Schronisko dla Osób 
Bezdomnych w Bolesławcu

Zapewnienie minimalnych standardów schronisk dla osób 
bezdomnych

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
4

174 Schronisko dla 
Bezdomnych Mężczyzn w 

Lubinie

Zapewnienie minimalnych standardów schronisk dla osób 
bezdomnych

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu
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Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami kontroli 
aneksem nr 
4

175 Schronisko dla 
Bezdomnych Mężczyzn w 

Wałbrzychu

Zapewnienie minimalnych standardów schronisk dla osób 
bezdomnych

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
4

176 Schronisko dla 
Bezdomnych Mężczyzn w 

Zgorzelcu

Zapewnienie minimalnych standardów schronisk dla osób 
bezdomnych

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

kompleksowa maj 01.01.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
4

177 Placówka Opiekuńczo -  
Wychowawcza „Smyk” w 

Błażejowie

Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
5

178 Dom Dziecka w Głogowie Realizacja zadań z zakresu usamodzielniania wychowanków 

Sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku 

Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami

problemowa maj 01.05.2021 
do dnia 
kontroli

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
5

179 Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia w Wałbrzychu

Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie

kompleksowa maj 01.01.2021
do

31.12.2021

Dodano 
kontrolę do 
planu 
kontroli 
aneksem nr 
5
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