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WYDZIAŁ PRAWNY, NADZORU I KONTROLI 

 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg  
i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Kontrola wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży. 
 

UMiG Opatów 

UMiG Ożarów 

UMiG Skalbmierz 

 

II kwartał 

IV kwartał  

II kwartał 

 
 
problemowa październik 

 
 
 
 

2.  
 
 

Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg  
i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Realizacja przez gminy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 
672) 
 

UG Bejsce 

UG Morawica 

UG Nagłowice 

UG Nowa Słupia 

UG Pacanów 

UG Słupia Jędrzejowska 

I kwartał 
I kwartał 
 
III kwartał 

I kwartał  

III kwartał 

III kwartał 

problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 

Wspólna z 
WSOiC 
 
 
Wspólna z 
WCRR 
 
 

3. 
 

Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg  
i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Kontrola wydawania przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży. 
 
Kontrola wydawania oraz cofania przez wójta (burmistrza) 

UG Czarnocin 
UG Solec-Zdrój 
UG Stopnica 
UG Szydłów 
UG Tarłów 
UG Wiślica 
UG Wojciechowice 
 

II kwartał 
I kwartał 
III kwartał 
II kwartał 
IV kwartał (X) 
I kwartał 
II kwartał 

problemowa 
 

Skargi do 
kontroli w 
zależności od 
ilości i wyników 
poprzednich 
kontroli. 
 
Wspólna  
z WSOiC 
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zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 
określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności 
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
 

 

4.  Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg  
i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
 
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
 
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 
 
Starostwo Powiatowe w Staszowie 

I kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
III kwartał 
 
II kwartał 

 
problemowa 
 

październik 
 
 

5.   
Ocena funkcjonowania jednostki i rzetelność wykonywania 
zadań wynikających z przepisów prawa (w wybranych 
aspektach): 
- sposób przyjmowania oraz tryb rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków, 
- realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.  o 
dostępie do informacji publicznej przez organy wojewódzkiej 
administracji zespolonej, 
- kontrola przestrzegania ustawy o służbie cywilnej przez 
organy rządowej administracji zespolonej, 
- kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 
- inne, wybrane w zależności od realizowanych zadań. 

 
Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego 
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej 
 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 
 
Kuratorium Oświaty 

 
III kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 

 
problemowa 
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6.  
Zgodność działalności tłumaczy przysięgłych z przepisami 
ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza 
przysięgłego.  

 
20 wybranych tłumaczy przysięgłych z 
terenu województwa świętokrzyskiego 
 
 

 
I - IV kwartał 
praca ciągła 
 
 
 

 
problemowa 
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WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU  
 

L.p. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej  Termin kontroli Rodzaj kontroli Uwagi 
1 2 3 4 5 6 
1. Działalność finansowo- 

gospodarcza. 
1 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 

I – IV kwartał problemowa 
 

2 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Kielcach 

I – IV kwartał problemowa 
 

3 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
w Kielcach 

I – IV kwartał problemowa 
 

4 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Kielcach 

I – IV kwartał problemowa 
 

5 
Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego w Kielcach 

I – IV kwartał problemowa 
 

6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii Pińczowie I – IV kwartał problemowa  

7 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Sandomierzu 

I – IV kwartał problemowa 
 

8 
Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Końskich 

I – IV kwartał problemowa 
 

9 
Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Opatowie 

I – IV kwartał problemowa 
 

10 
Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim 

I – IV kwartał problemowa 
 

2. Prawidłowość wykorzystania 
dotacji celowych przekazanych  
z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz 
własnych zadań bieżących 
i inwestycyjnych gmin. 

Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin 
1 Wiślica I – IV kwartał problemowa  
2 Jędrzejów I – IV kwartał problemowa  
3 Małogoszcz I – IV kwartał problemowa  
4 Nagłowice I – IV kwartał problemowa  
5 Czarnocin I – IV kwartał problemowa  
6 Bodzentyn I – IV kwartał problemowa  
7 Sadowie I – IV kwartał problemowa  
8 Koprzywnica I – IV kwartał problemowa  
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3. Prawidłowość wykorzystania 
dotacji celowych na realizację 
zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz 
bieżących i inwestycyjnych 
zadań własnych powiatów. 

Starostwa Powiatowe oraz jednostki im podległe 
1 S.P. Skarżysko Kamienna I – IV kwartał problemowa  
2 S.P. Opatów I – IV kwartał problemowa  
3 S.P. Kazimierza Wielka I – IV kwartał problemowa  

4 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

I – IV kwartał problemowa 
 

5 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Jędrzejowie 

I – IV kwartał problemowa 
 

6 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Starachowicach 

I – IV kwartał problemowa 
 

7 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej we Włoszczowie 

I – IV kwartał problemowa 
 

8 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Kielcach 

I – IV kwartał problemowa 
 

9 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Staszowie 

I – IV kwartał problemowa 
 

10 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Starachowicach 

I – IV kwartał problemowa 
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WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1. Kontrola w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa 

wojennego usytuowanych na terenie województwa 
świętokrzyskiego: 

- sposób sprawowania przez gminę dozoru nad stanem 
cmentarzy i grobów wojennych, 
- prawidłowość wydatkowania środków finansowych 
przekazanych gminie na utrzymanie obiektów 
cmentarnictwa wojennego, 
- stan utrzymania cmentarzy, kwater i mogił wojennych 
oraz określenie potrzeb remontowych tych obiektów. 
 
 

1. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie 
 
2. Urząd Gminy w Złotej 

 
3. Urząd Gminy w Pawłowie 

 
4. Urząd Gminy w Waśniowie 

 
5. Urząd Miasta i Gminy  

w Bodzentynie 
 
6. Urząd Gminy w Fałkowie 

 
7. Urząd Gminy w Szydłowie 

 
8. Urząd Gminy w Rakowie 

 
9. Urząd Miasta i Gminy w Osieku 

 
10. Urząd Gminy w Piekoszowie 

 
 

II kwartał  
 
II kwartał 
 
II kwartał 
 
II kwartał 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
III kwartał 
 
III kwartał 
 
IV kwartał 
 
IV kwartał 

problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
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2. Kontrola w zakresie wykonywania przez organy 
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez nie na podstawie ustawy  
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego.  
Ocena realizacji zadań na rzecz kombatantów. 

1. Starostwo Powiatowe w Pińczowie III kwartał problemowa 

 

3. Przekazywanie dotacji z jednostek samorządu 
terytorialnego do jednostek pomocy społecznej. 
 
Wykonywanie zadań przez samorządy gmin nałożonych 
ustawami o świadczeniach rodzinnych  
i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
 

1. Urząd Gminy w Pierzchnicy 
 
2. Urząd Miasta i Gminy Chmielnik 

 
3. Urząd Gminy w Rakowie 

 
4. Urząd Miasta i Gminy  

w Staszowie 

I kwartał 
 
II kwartał 
 
III kwartał 
 
IV kwartał 

problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
problemowa 

 

4. Kontrola powiatowych centrów pomocy rodzinie 
 w zakresie zgodnym z art. 19 ustawy o pomocy 
społecznej z tj.: zadania własne powiatu i art. 20 zadania 
zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.  
Ponadto kontrole dotyczące prawidłowości wykorzystania 
dotacji przez samorządy powiatowe na realizację zadań  
z zakresu pieczy zastępczej. 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Busku – Zdroju  

 
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kazimierzy Wielkiej 
 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Skarżysku – Kamiennej 

 
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pińczowie 
 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sandomierzu 

 

I kwartał 
 
 
II kwartał  
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 

problemowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
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6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
we Włoszczowie 

IV kwartał problemowa 
 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrola realizacji zadań samorządu województwa przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie: 
- aktualizacji i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie 
polityki społecznej będącej integralną częścią strategii 
rozwoju województwa obejmującej w szczególności 
programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – po 
konsultacji z powiatami, 
- rozpoznawania przyczyn ubóstwa oraz opracowywania 
regionalnych programów pomocy społecznej 
wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz 
ograniczania tego zjawiska, 
- diagnozowania i monitorowania wybranych problemów 
społecznych w regionie. 
 

 
 

1. Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Kielcach 

 
 
IV kwartał 
 
 
 
 
 
 

 
 
problemowa 
 
 
 
 
 
 

 

6. 
 
 
 

Kontrola placówek opiekuńczo- wychowawczych  
w zakresie: 
- zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania 
przez wykwalifikowaną kadrę, 
- zaspakajania niezbędnych potrzeb w szczególności: 
emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, 
społecznych, edukacyjnych i religijnych, 
- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce oraz 

1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 
typu rodzinnego w Małogoszczy 

 
2. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu interwencyjnego „Azyl” w Kielcach 
 
3. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu rodzinnego w Woli Kopcowej 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 

kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
doraźna 
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działania placówki na rzecz powrotu dziecka do rodziny, 
a także utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicami  
i innymi osobami bliskimi, 
- prawidłowości i zasadności prowadzenia następującej 
dokumentacji: ewidencji dzieci, diagnozy psychofizycznej 
dziecka, planu pomocy dziecku, karty pobytu dziecka, 
karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich 
przebiegu, arkusze badań i obserwacji psychologicznych 
oraz pedagogicznych, statut i regulamin organizacyjny 
placówki.   

 
4. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu rodzinnego w Jaworzu 
 
5. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego w Stawie 
Kunowskim 

 
6. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego w Kazimierzy 
Wielkiej 

 
7. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu rodzinnego w Daleszycach 
 
8. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu rodzinnego w Zabłociu 
 
9. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu rodzinnego w Podkonarzu. 
 
10. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego w Ostrowcu Św. 
 
11. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego w Stąporkowie 
 
12. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego w Nieskurzowie 
 
13. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego w Małachowie 
 

 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 

 
doraźna 
 
 
kompleksowa 
 
 
 
kompleksowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
problemowa 
 
 
doraźna 
 
 
kompleksowa 
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14. Placówka opiekuńczo – wychowawcza 
typu socjalizacyjnego w Łoniowie 

IV kwartał doraźna 

7. Kontrola domów pomocy społecznej i środowiskowych 
domów samopomocy w zakresie: 
- jakości świadczonych usług, 
- zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, 
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji dot. 
mieszkańców, 
- wykonania zaleceń pokontrolnych. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach 
ul. Tarnowska 

 
2. Dom Pomocy Społecznej  

w Piekoszowie 
 
3. Dom Pomocy Społecznej w Woli 

Czarskiej 
 
4. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach 

ul. Złota 
 
5. Dom Pomocy Społecznej im. A. 

Kępińskiego w Kielcach ul. 
Jagiellońska 

 
6. Środowiskowy Dom Samopomocy   

w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 
7. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach 
 
8. Dom Pomocy Społecznej  

w Skwirzowej 
 
9. Dom Pomocy Społecznej w Końskich 
 
10. Dom Pomocy Społecznej w Rudkach 
 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 
I kwartał 
 
 
II kwartał  
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
II kwartał 
 

doraźna 
 
 
kompleksowa 
 
 
problemowa 
 
 
doraźna 
 
 
doraźna 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
problemowa 
 
 
kompleksowa 
 
problemowa 
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11. Dom Pomocy Społecznej w Bejscach 
 
12. Środowiskowy Dom Samopomocy   

w Kazimierzy W. 
 
13. Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku 

Kamiennej 
 
14. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim Os. Słoneczne 
 
15. Dom Pomocy Społecznej  

w Świniarach 
 
16. Dom Pomocy Społecznej  

w Łagiewnikach 
 
17. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku 
 
18. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach 

im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 
 
19. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach 

ul. Peryferyjna 
 
20. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach 

ul. Żeromskiego 
 
21. Dom Pomocy Społecznej  

w Pińczowie 
 
22. Dom Pomocy Społecznej w Słupi 

Pacanowskiej 

II kwartał 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
IV kwartał  
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 

problemowa 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
doraźna  
 
 
problemowa 
 
 
doraźna 
 
 
kompleksowa 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
problemowa 
 
 
doraźna 
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23. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
 
24. Środowiskowy Dom Samopomocy   

w Stąporkowie 

 
IV kwartał 
 
IV kwartał 

 
doraźna 
 
doraźna 

8. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez 
organizacje na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej. 

1. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”; 
Kielce ul. Karczówkowska 36 

 
2. Świętokrzyski Klub Abstynentów 

„RAJ”; Kielce ul. Jagiellońska 42a 
 
3. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy 

im. Św. Brata Alberta; Kielce ul. 
Żeromskiego 36A 

 
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział Wojewódzki; Kielce ul. 
Artwińskiego 6 

 
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Staszowie; ul. Rytwiańska 23 

 
6. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie 

„Przystań”; Starachowice ul. Murarska 
 
7. „Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie 

Nauczycieli; Starachowice ul. 
Konstytucji 3 Maja 15 

 
8. Dom dla Osób Bezdomnych i 

Najuboższych „Monar-Markot”; 
Stąporków ul. Niekłańska 12 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
 
III kwartał 
 

problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
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9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski; Skarżysko Kam., ul. 
Sikorskiego 19 

 
10. Zespół Charytatywny „Caritas” Parafii 

św. Józefa’ Skarżysko Kam. ul. 
Legionów 64 

 

 
 
IV kwartał 
 
 
 
IV kwartał 

 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 

9. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku w zakresie standardów usług socjalno-
bytowych i przestrzegania praw tych osób. 

1. Dom Opieki Całodobowej  
w Mękarzowie 35 

 
2. ,,Rodzinny Dom Pomocy”  

w Wąchocku ul. Szydłowiecka 10  
 
3. ,,Dom Zielone Wzgórze’’ 

Starzechowice 8 
 
4.  Dom Pomocy Rodzinnej ,,Przystań” 

Skotniki 92, 
 
5.  Pensjonat Opiekuńczo-

Rehabilitacyjny ,,Nasz Dom”  
w Kielcach ul. Tobrucka 

I kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał  

Problemowa 
 
 
Doraźna 
 
 
Kompleksowa 
 
 
Problemowa 
  
 
Problemowa 

 

 
10. 
 
 
 
 
 
 
 

- Ocena merytorycznej poprawności wydawanych 
orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności. 
- Zachowanie procedur administracyjnych wynikających 
przepisów kpa w toku postępowania orzeczniczego 
- Rozpatrywanie oraz przekazywanie do organu II 
instancji akt spraw w trybie odwoławczym. 
 
 

 
1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Sandomierzu 
 
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Jędrzejowie 
 
 
 

 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 
 

 
problemowa 
 
 
problemowa 
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- Ocena spełnienia wymogów dotyczących dostępności 
budynków i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, 
bazy lokalowej zespołu oraz kwalifikacji zawodowych 
członków zespołu. 
- Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji. 
- Zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane 
wrażliwe. 

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

 
4. Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Kielcach 
 
5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Busku-
Zdroju 

 
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Końskich 

II kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
 
IV kwartał 
 
 
 

problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 

11. 
 
 
 

 
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w 2013r.  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju 
  

 
I kwartał 

 
problemowa 

 

12. 
 

Realizacja Instrumentów Rynku Pracy: 
- Prace interwencyjne 
- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej (art. 50 ust. 2). 

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  
  

I kwartał problemowa  

 

13. Realizacja Instrumentów Ryku Pracy: 
- Prace interwencyjne 
-Aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej (art. 50 ust. 2). 

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 
  

II kwartał problemowa 
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14 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w 2012r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie   II kwartał problemowa 

 

15 Realizacja Instrumentów Rynku Pracy: 
- Prace interwencyjne 
- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej (art. 50 ust. 2). 

 Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie  III kwartał problemowa 

 

16. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w 2013r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy 
Wielkiej    

III kwartał problemowa 

 

17. Realizacja Instrumentów Ryku Pracy: 
- Prace interwencyjne 
-Aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej (art. 50 ust. 2). 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach   IV kwartał problemowa 

 

18. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w 2013r. 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach  IV kwartał problemowa 
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19. Badanie spełniania warunków ustawowych określonych 
dla zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności 
zawodowej. 
 

1.  „TARTAK” P.T.H.U. Smyków 72, 
26-260 Fałków 

 
2. „TARKOWSKI’’ F.H.P.U,  ul. 

Sandomierska 107, 27-620 Dwikozy 
 
3. ,,ZDROWIE’’ Zakład 

Kompleksowych Domowych 
Świadczeń Zdrowotnych i Promocji 
Zdrowia  ul. Warszawska 34, 25-312 
Kielce 

 
4. ,,STARPOL’’ S. J.  
    ul. Kopalniana 27, 27-200 Starachowice 
 
5. ,,SHYMKO’’ Zakład wyrobów 

Złącznych ul. Radomska 76, 27-200 
Starachowice 

 
6. Argos Security Sp. z o.o. 
     Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny 
 
7.  „ MEDAX” S.C. ul. Żeromskiego 37, 

27-400 Ostrowiec Św. 
 
8. Zakład Produkcyjno Handlowy 

Związku Niewidomych sp. z o.o, ul. 
Hanke Bossaka 7, 25-214 Kielce 

 
9.  „SIMKO” Spółdzielnia Inwalidów, ul. 

1-go Maja 99, 26-110 Skarżysko-
Kamienna   

 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 
 
 
I kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
 
III kwartał 
 
 
 

problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
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10.   Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita 
       ul. Chałubińskiego 42/29, Kielce 
11.   Zakład Aktywności Zawodowej 
       ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce 
 
12.   ,,PRIMEX’’ P.H.P 

ul. Bałtowska 298,  
27-400 Ostrowiec    Św.  

 
13.  ,,MISTER’’  S.J., Jeziorko 99, 26-006 

Nowa Słupia 
 
14.  ,,POSTĘP’’ Spółdzielnia inwalidów 
     ul. Przemysłowa 5, 27-600 Sandomierz 
 
15.  STW SYSTEM Sp. z o.o. 
      ul. Ściegiennego 252, Kielce 
 
16.  Zakład Aktywności Zawodowej 

Caritas Diecezji Kieleckiej 
 ul. Wesoła 52A, 25-363 Kielce 

 
17.  ,,KUMAN-ART AZ’’ S.J. 
       ul. Batalionów Chłopskich 61, 25-670 

Kielce 
 

III kwartał 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
 
IV kwartał 

problemowa 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 

20. Ocena prawidłowości realizacji organizowanych turnusów 
rehabilitacyjnych przez podmioty posiadające wpis do 
rejestru organizatorów.   
 

1. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 
      Gnojno 118, 28-114 Gnojno 
 
2.  Biuro Podróży ″TOUR RETOUR″ 

Jan   Kropielnicki 
   Al. Jana Pawła II 63F, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 

problemowa 
 
 
problemowa 
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3.  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 
28-200 Staszów  

 
4. Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i 

Edukacji PRAGMATIC Dorota 
Kubicka-Mikoś 

 ul. Warszawska 49/50, 25-531 Kielce 
 

5.  Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - 
Agroturystyczno – Usługowe Ośrodek 
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy  
„KRYSTYNA” Szlosek Patrycja, ul. 
Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój 

 
6. ELM II Stowarzyszenie Sportu, 

Turystyki i Rehabilitacji Osób 
zwłaszcza Niepełnosprawnych, ul. 
Olszewskiego 6, 25-663 Kielce 

 
7. ,,PUSIH’’ Sp. z o.o., ul. Polna 9G, 27-

400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 
8. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej LIB-MED. Barbara 
Liberek, ul. 3-go Maja 14, 28-400 
Pińczów 

9. Stowarzyszenie na Rzecz warsztatu 
Terapii Zajęciowej ,,SZANSA’’, ul. 
Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

 
I kwartał 
 
 
 
 
II kwartał 
 
 
 
 
II kwartał 
 
 
 
 
 
III kwartał 
 
 
 
 
III kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
 
 
IV kwartał 

 
problemowa 
 
 
 
 
problemowa 
 
 
 
 
problemowa 
 
 
 
 
 
problemowa 
 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
 
problemowa 

 
Kontrole 
odbędą się, 
gdy 
organizator  
zorganizuje co 
najmniej jeden 
turnus 
rehabilitacyjny 
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21. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych  
w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych  
w jednostce.   
 

 
1. BIURO PODRÓŻY Prima Tour s.c. 

ul.  Staszica 1/205, Kielce 
 
2.  PU ,,RAMZES’’ Paweł Malicki, ul. 

Szkolna 6/18, Bukowa, 29-105 
Krasocin 

 

 
IV kwartał 
 
 
III kwartał  

 
problemowa 
 
 
sprawdzająca 

 

 
22. 

Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku 
ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze 
stanem faktycznym. 
 

1. Sanatorium Uzdrowiskowe ,,NIDA-
ZDRÓJ’’, ul. Rzewuskiego 9, 28-100 
Busko-Zdrój  

 
2. Sanatorium Uzdrowiskowe ,,RAFAŁ’’, 

ul. Topolowa 2, 28-100 Busko-Zdrój 
 
3. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - 

Agroturystyczno - Usługowe Ośrodek 
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy  
„KRYSTYNA” Szlosek Patrycja, ul. 
Krakowska 7,  28-131 Solec-Zdrój 

 
4. Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy ,,ECHO’’ Cedzyna, 
25-900 Cedzyna  

 

I kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
 
 
 
 
III kwartał 

problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
 
 
 
problemowa 

 

23.  
Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr  
i realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
i zadań własnych gminy wynikających  z ustawy z dnia  
12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, 
Nr 182,  ze zm.) oraz monitoring zadań z ustawy                            
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2013 poz.135). 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Masłowie 
 
2. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej   w Piekoszowie 
 
3. Gminny Ośrodek Pomocy 

 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 

 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
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Społecznej   w Rakowie 
 
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej   w Małogoszczy 
 
5. Ośrodek Pomocy Społecznej              

w Ćmielowie 
 
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Ośrodek Pomocy  
w Kunowie 

 
7. Ośrodek Pomocy Społecznej             

w Osieku      
 
8. Ośrodek Pomocy Społecznej            

w Połańcu  
 
9. Ośrodek Pomocy Społecznej           

w Zawichoście 
 
10. Ośrodek Pomocy Społecznej            

w Baćkowicach 
 
11. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bliżynie 
 
12. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nagłowicach  
 
13. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oksie 
 

 
 
I kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 

 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
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14. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Bejscach  

 
15. Ośrodek Pomocy Społecznej           

w Dwikozach 
 
16. Ośrodek Pomocy Społecznej             

w Lipniku 
 
17. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łubnicach 
 
18. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Moskorzewie 
 
19. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bałtowie  
 
20. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Oleśnicy 
 
21. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Radoszycach 
 
22. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Stopnicy 
 
23. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w  Wodzisławiu 
 
24. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wojciechowicach 
 

III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III  kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 

kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
 



 
24 

24. 1. Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia  
i organizacji pracy. 

 
2. Ocena realizacji zadań własnych gminy 

dofinansowywanych z  budżetu państwa. 
 

3. Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, 
starszymi. 

 
4. Metody pracy socjalnej wykorzystywane  

w ośrodku pomocy społecznej. 
 

5. Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 
1. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Busku-Zdroju 
 
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stąporkowie 
 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej             

w Samborcu  

 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 

 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 

 

25. 1. Ocena funkcjonowania środowiskowego domu 
samopomocy w zakresie zatrudnienia. 

 
2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu 

przyjmowania uczestników do Domu. 
 
3. Ocena postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego. 

 
4. Analiza wykorzystania miejsc. 

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Kielcach, ul. Miodowa 7 

 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Kielcach, ul. Kołłątaja 4 
 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Kielcach, ul. Orzeszkowa 53 
 
4. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Tarłowie 
 
5. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. 
Iłżecka 31 

 
6. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Staszowie 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 

problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
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7. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Krzcinie 
 
8. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1  
 

IV kwartał 
 
 
IV kwartał 
 

problemowa 
 
 
problemowa 
 

26. Kontrola realizacji zadań określanych przez ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego  
w zakresie eksploatacji systemu informatycznego  
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej  
w zakresie:  
 

1. Systematyczności wprowadzania danych do Systemu,  
terminowości i kompletności przekazywania danych  
i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. 

 
2. Organizacji pracy i poziomu przygotowania 

pracowników do obsługi Systemu oraz stopień 
zaawansowania jego eksploatacji w kontekście 
realizacji bieżących zadań jednostki. 

 
3. Poprawności konfiguracji Systemu oraz 

warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych. 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Oksie 

 
2.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Włoszczowej   
 
3. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Smykowie 
 
4. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Miedzianej Górze 
 
5. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sobkowie 
 
6. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szydłowie 
 
7. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Samborcu 
 
8. Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Klimontowie 

I kwartał 
 
 
 
I kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 
IV kwartał 

problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 

 



 
26 

27. Kontrola realizacji przez samorząd gminny zadań 
własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.) w zakresie: 
 

1. opracowania i realizacji gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu opiekuńczych  
i wychowawczych kompetencji rodziców  
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3. zapewnienia osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 

1. Urząd Miasta i Gminy Połaniec 
 
2. Urząd Gminy Kije 

 
3. Urząd Miasta Skarżysko – Kamienna 

 
4. Urząd Gminy Wojciechowice 

 
5. Urząd Gminy Łączna 

 
 
6. Urząd Gminy Górno 

 
7. Urząd Gminy Pacanów 

 
8. Urząd Gminy Klimontów 

 
9. Urząd Gminy Lipnik 

 

I kwartał 
 
I kwartał  
 
II kwartał  
 
II kwartał 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
III kwartał 
 
IV kwartał 
 
IV kwartał 

kompleksowa 
 
kompleksowa 
 
kompleksowa 
 
kompleksowa 
 
kompleksowa 
 
 
kompleksowa 
 
kompleksowa 
 
sprawdzająca 
 
kompleksowa 

 

28. Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadań 
własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.) w zakresie: 

 
1. opracowania i realizacji powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. opracowania i realizacji programów służących 
działaniom profilaktycznym mającym na celu 
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza  
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do dzieci  
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

1. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kwartał 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kompleksowa 
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3. zapewnienia osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4. zapewnienia osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 
kryzysowej; 

 
Kontrola realizacji zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej, wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt. 2 
ustawy tj. : 

5. opracowywania i realizacji programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Starostwo Powiatowe w Skarżysku 

Kamiennej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III kwartał 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
problemowa 

 
29. 

Kontrola realizacji projektu pod kątem zgodności  
z dokumentacją projektową oraz weryfikacja dokumentów 
księgowych. 

1. Powiat Opatowski (Dom Pomocy 
Społecznej w Zochcinku) 

 
2. Gmina Kielce (Dom Pomocy 

Społecznej im. Jana Pawła II  
w Kielcach) 

 
3. Powiat Kielecki (Dom Pomocy 

Społecznej w Zgórsku) 
 
4. Powiat Kielecki (Dom Pomocy 

Społecznej w Łagiewnikach) 
 
5. Powiat Sandomierski (Dom Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu) 
 
6. Gmina Kielce (Zespół Placówek 

„Kamyk”) 
 
7. Powiat Buski (Dom Pomocy Społecznej 

w Zborowie) 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
III kwartał 

problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 
 
 
problemowa 

Kontrole w 
ramach 
Szwajcarsko – 
Polskiego 
Programu 
Współpracy 
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30. 

 
Kontrola realizacji zajęć w ramach Komponentu III. 

 
1. Ośrodek Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek  
i Położnych sp. z o.o.  (miejsce zajęć 
- Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego i 
Transportu Sanitarnego w Kielcach) 

 

 
I kwartał 

 
problemowa Kontrola w 

ramach 
Szwajcarsko – 
Polskiego 
Programu 
Współpracy 
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WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 

 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie 
Gminy.  

Urząd Gminy Bałtów I kwartał 
 
 
 
 
 
 
 

problemowa 
 
 
 
 
 
 

 

2.  
 
 

Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion 
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności.  

Urząd Gminy Bliżyn  I kwartał  problemowa 

 

3. 
 

Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie 
Gminy. 

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów I kwartał  problemowa 

 

4.  Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności. 

Urząd Gminy Morawica I kwartał  problemowa 
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5.  Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności. 

Urząd Gminy Kluczewsko  I kwartał  problemowa 

 

6. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie 
dowodów osobistych w urzędzie Gminy. 

Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski II kwartał  problemowa 

 

7. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie 
Gminy. 

Urząd Gminy Nowy Korczyn II kwartał  problemowa 

 

8.  Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów 
osobistych w urzędzie Gminy. 

Urząd Gminy Wojciechowice II kwartał  problemowa 

 

9.  Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności. 

Urząd Gminy i Miasta Kunów  II kwartał  problemowa 
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10.  Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion 
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie 
dowodów osobistych w urzędzie Gminy. 

Urząd Miasta i Gminy Stąporków  II kwartał  problemowa 

 

11.  Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów 
osobistych w urzędzie Gminy. 

Urząd Miasta i Gminy Zawichost  III kwartał  problemowa 

 

12.  Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie 
Gminy. 

Urząd Gminy Mirzec III kwartał  problemowa 

 

13. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion 
i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności. 

Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny  III kwartał  problemowa 

 

14. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie 
Gminy. 

Urząd Gminy Gowarczów  IV kwartał  problemowa 

Przeniesiona 
z 2013 r.  
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15. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów 
osobistych w urzędzie Gminy. 

Urząd Gminy Łoniów  IV kwartał  problemowa 

 

16. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów 
osobistych w urzędzie Gminy. 

Urząd Gminy Łubnice IV kwartał  problemowa 

 

17.  Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego, zmiana imion  
i nazwisk, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie 
Gminy. 

Urząd Gminy Radków  IV kwartał  problemowa 
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WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

I. Realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa publicznego 
1. Funkcjonowanie na terenie powiatu systemu łączności, 

wykrywania i alarmowania oraz prowadzenie działalności 
szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, 
ochrony ludności  i obrony cywilnej w 2013 i 2014 roku. 

Starostwo Powiatowe  
w Kazimierzy Wielkiej 
Urząd Miasta i Gminy  
Kazimierza Wielka 
Urząd Gminy Bejsce  

II kwartał problemowa Kontrole  
własne 
w trybie 
zwykłym 

Starostwo Powiatowe  
w Skarżysku-Kamiennej 
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna  
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 

III kwartał problemowa 

2. Prawidłowość wykonania dokumentacji zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia  
w wodę w warunkach specjalnych oraz zabezpieczenie ujęć  
i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach 
wodociągowych. 

UG Fałków I kwartał sprawdzająca Kontrole 
własne 
w trybie 
uproszczonym 

UG Sitkówka Nowiny II kwartał sprawdzająca 
UG Szydłów II kwartał sprawdzająca 
UG Ruda Maleniecka III kwartał sprawdzająca 

3. Przestrzeganie warunków i sposobu utrwalania przebiegu 
imprezy masowej poprzez porównanie parametrów 
technicznych oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie,  
w obiekcie lub w terenie z minimalnymi wymogami 
technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

Geopark Kielce-Amfiteatr 
Kadzielna w Kielcach  
przy ul. Legionów 1 

II kwartał sprawdzająca Kontrole 
konieczne 
w trybie 
uproszczonym Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Kielcach 
Wielofunkcyjna Hala Sportowa  
przy ul. Bocznej 15 

II kwartał sprawdzająca 
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Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej 
oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń. (Dz. U. 
Nr 16, poz. 73). 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Kielcach -Stadion  
Piłki Nożnej  
przy ul. Ściegiennego 8 

III kwartał sprawdzająca 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Kielcach 
Hala Widowiskowo Sportowa 
przy ul. Żytniej 1 

IV kwartał sprawdzająca 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
Stadion  Miejski „KSZO”  
przy ul. Świętokrzyskiej 11 

IV kwartał sprawdzająca 

II. Realizacja zadań ochrony środowiska, rolnictwa oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych 
1. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2013 r. 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Sześć jednostek samorządu 
terytorialnego 

II kwartał problemowa Kontrole 
zlecane 
corocznie 
przez MAiC 
wybranych 
samorządów 
w trybie 
zwykłym 

Sześć jednostek samorządu 
terytorialnego 

III kwartał problemowa Kontrole 
własne 
w trybie 
zwykłym 
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Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
Trzy jednostki samorządu 
terytorialnego 

IV kwartał  problemowa Kontrole 
własne 
w trybie 
zwykłym 

2. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2013 r. 
na realizację zadań w ramach „Programu  ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województw 
świętokrzyskiego”. 
 
 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

II kwartał problemowa Kontrole 
własne 
w trybie 
zwykłym 

3. Zalesianie gruntów oraz odnowienie i przebudowa 
drzewostanów w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. 
 
 

Dwie jednostki samorządu 
terytorialnego 

II, III kwartał problemowa Kontrole 
własne 
w trybie 
zwykłym 

4. Wykorzystanie dotacji na utrzymanie rzek i urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych. 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

IV kwartał problemowa Kontrole 
własne 
w trybie 
zwykłym 

5. Wykorzystanie dotacji podmiotowych przez spółki wodne. Dwie spółki wodne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV kwartał problemowa Kontrole 
własne 
w trybie 
zwykłym 
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Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

III. Realizacja zadań ratownictwa medycznego 
1. Sprawdzenie zgodności czasów dotarcia zespołów 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili 
przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego  
z przepisami art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 757). 

Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

II, IV kwartał problemowa Kontrola  
w trybie 
zwykłym 

2. Ocena funkcjonowania Scentralizowanej Dyspozytorni 
Medycznej w Kielcach w zakresie: organizacji dyspozytorni 
oraz  realizacji zadań wymienionych w art. 27 ustawy o   
 PRM, a także  kwalifikacji i doskonalenia zawodowego 
dyspozytorów medycznych. 

Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego w Kielcach 
 

III kwartał problemowa Kontrola  
w trybie 
zwykłym 

3. Ocena sposobu realizacji przez Świętokrzyski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 
zadań w zakresie rozliczania i prowadzenia kontroli 
wykonywania umów z dysponentem zespołów ratownictwa 
medycznego oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowej 
udzielonej z budżetu państwa na zadania z zakresu 
ratownictwa medycznego zgodnie z §9 Porozumienia z dnia 
22 czerwca 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą 
Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 
oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/2013  
z dnia 15 stycznia 2013 roku.  

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Kielcach 

III kwartał problemowa Kontrola  
w trybie 
zwykłym 

4. Ocena organizacji i funkcjonowania szpitalnych oddziałów 
ratunkowych pod kątem zgodności z przepisami ustawy  
o PRM oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420). 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny św. Łukasza  
w Końskich 

I kwartał problemowa Kontrola  
w trybie 
zwykłym 

Wojewódzki Szpital Zespolony  
w Kielcach  

IV kwartał problemowa 
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Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
5. Kontrola jednostek  współpracujących z systemem 

Państwowego Ratownictwa  Medycznego pod względem 
spełniania przez nie wymagań określonych w art. 17 ust. 2 
ustawy o PRM. 

Świętokrzyski Zarząd Okręgowy 
PCK w Kielcach - Grupa  
Ratownictwa  w Kielcach 

II kwartał problemowa Kontrola  
w trybie 
zwykłym 

6. Ocena sposobu prowadzenia kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy pod kątem zgodności z obowiązującymi 
przepisami. 

Kontrola prowadzona będzie  
w odniesieniu do podmiotów 
występujących do Wojewody 
Świętokrzyskiego z wnioskiem  
o zatwierdzenie „Programu kursu  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy”. 
 
 
 

W ciągu  
całego roku 

problemowa Kontrola  
w trybie 
zwykłym 

IV. Realizacja zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
1. Orzecznictwo oraz organizacja pracy powiatowych komisji 

lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej. 
czternaście powiatowych komisji 
lekarskich 

I i II  kwartał doraźna Kontrole  
w trybie 
uproszczonym 

2. Sposób wykorzystana dotacji celowych, udzielonych z budżetu 
państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji 
wojskowej w 2014 roku. 

pięć wybranych starostw 
powiatowych 

III i IV kwartał doraźna Kontrole  
w trybie 
zwykłym  
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WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 
 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1.  Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu 
na budowę / rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru 
wykonania budów i robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania 
zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania 
wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania 
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych. 

1) Starostwo Powiatowe we Włoszczowie III kwartał  problemowa IG.I. 

2.  Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości 
oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie 
wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie 
nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności 
związanych z naliczeniem należności za nieruchomości 
udostępnione z zasobu, zbywanie i nabywanie 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 
podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym,  
w szczególności w sprawach dotyczących własności lub 
innych praw rzeczowych na nieruchomości.  

1) Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 
Wielkiej  

2) Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie  
3) Urząd Miasta Kielce 
4) Starostwo Powiatowe w Skarżysku 

Kamienna 
 
 

I kwartał  
 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 
 

problemowa IG.XI 
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WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

Lp. Temat kontroli 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Termin 
kontroli 

(kwartalnie) 

Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1 Ocena warunków wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 
szkolenia (spełnianie wymagań o których 
mowa w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym /t.j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm./, 
zgodność prowadzonych szkoleń 
z obowiązującymi programami szkolenia 
i dokumentów wymaganych w związku 
z prowadzeniem szkoleń). 

LINIA Andrzej Szope 
ul. Poznańska 14 lok. 23, 
00-680 Warszawa; 

 
 

I lub II lub 
III lub IV 
kwartał 
 

problemowa 
 

Termin kontroli uzależniony od daty 
prowadzonego szkolenia 

2 
 

Ocena warunków wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 
szkolenia (spełnianie wymagań o których 
mowa w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym /t.j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm./, 
zgodność prowadzonych szkoleń 
z obowiązującymi programami szkolenia 
i dokumentów wymaganych w związku 
z prowadzeniem szkoleń). 

Centrum Edukacji 
Zawodowej CARGO Sp. z 
o.o. ul. Krakowska 9,  
43-600 Jaworzno 

I lub II lub 
III lub IV 
kwartał 
 

problemowa 
 

Termin kontroli uzależniony od daty 
prowadzonego szkolenia 

3 Wykonywanie przez Starostów zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej  
w zakresie realizacji przepisów art. 83b ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym /t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137  
z późn. zm./ 

Starostwo Powiatowe  
w Staszowie 

I kwartał problemowa 
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4 
 
 
 
 
 
 

Wykonywanie przez Starostę Skarżyskiego 
zadań wynikających z art. 122 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. 
zm.) w wybranym obszarze. 
 

Starosta Skarżyski I kwartał  
 
 

problemowa 
 
 
 
 

Wybór szczegółowego  
obszaru/zagadnienia do kontroli 
zostanie dokonany na podstawie 
analizy ryzyka na etapie dokonywania 
czynności przedkontrolnych spośród 
niżej wymienionych obszarów 
kontroli: 
Wydawanie praw jazdy;  
Ośrodki szkolenia kierowców i inne 
podmioty prowadzące szkolenie;  
Instruktorzy i wykładowcy;  Nadzór nad 
szkoleniem,  Okres próbny;  Nadzór nad 
kierującym;  Wymagania w stosunku do 
kierujących pojazdami uprzywilejowanymi 
lub przewożącymi wartości pieniężne; 

5 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Termomodernizacja 
budynku DPS w Kielcach, ul. Złota 7”. 

Gmina Kielce I kwartał problemowa 

 

6 
 

Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego i częściowa zmiana konstrukcji 
dachu części parterowej budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Końskich”. 

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Końskich 

I kwartał 
 

problemowa  

7 
 

Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Termomodernizacja 
budynku PSSE w Busku – Zdroju”. 

Powiatowa Stacja Sanitarno 
– Epidemiologiczna w 
Busku - Zdroju 

I kwartał problemowa  

8 
 

Budowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole 
Podstawowej w Kamedułach oraz 
modernizacja szkoły. 

Gmina Busko-Zdrój I kwartał  problemowa  
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9 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Busko -
Wełecz-Kameduły. 

Gmina Busko-Zdrój I kwartał  problemowa 
 

10 Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Rytwianach Gmina Rytwiany I kwartał  problemowa 
 

11 Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej 
Słupi wraz z wyposażeniem. 

Gmina Nowa Słupia I kwartał  problemowa 
Wspólna z WPNiK 

12 Zapewnienie funkcjonowania Żłobka 
Samorządowego nr 17 w Kielcach, ul. J. 
Szajnowicza Iwanowa 15/ Program Maluch. 

Gmina Kielce 
 
 

I kwartał 
 

problemowa  
 
 
 

13 Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki 
nad małymi dziećmi w Żłobku Miejskim Nr 3 
ul. Rynek 63 w Skarżysku – Kamiennej/ 
Program Maluch. 

Gmina Skarżysko-
Kamienna 

I kwartał 
 

problemowa 
 

 
 
 
 

14 Adaptacja części budynku administracyjno - 
biurowego przy ulicy Czarnowskiej 54  
w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów 
z przeznaczeniem na organizację  
i funkcjonowanie żłobka – etap II 
wyposażenie pomieszczeń w meble oraz 
sprzęt multimedialny/ Program Maluch. 

Gmina Piekoszów I kwartał problemowa 
 

 
 

15 Dofinansowanie wydatków na zapewnienie 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 w prywatnym żłobku "Gucio"   
w Starachowicach/ Program Maluch. 

Gmina Starachowice I kwartał problemowa 
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16 Ocena warunków wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 
doskonalenia techniki jazdy (spełnianie 
wymagań o których mowa w art. 114 ust. 2 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami /Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 
z późn. zm./, zgodność prowadzonych 
szkoleń z obowiązującymi warunkami 
przeprowadzania zajęć, programami szkolenia 
i prawidłowość prowadzonej dokumentacji  
w związku z prowadzeniem szkoleń). 

Centrum Szkolenia 
Wielozawodowego 
„AUTOMIX” Wiesław 
Barański  
Sudół 103A, 28-300 
Jędrzejów 

II kwartał problemowa 

 

17 
 
 

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz 
na drogach publicznych położonych  
w miastach na prawach powiatu. 

Starostwo Powiatowe 
w Sandomierzu 

 

II kwartał 
 

problemowa 

 

18 Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej 
pewności, że są spełnione warunki zawarte  
w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006. 

Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego – 
Instytucja Zarządzająca 
RPOWŚ 2007-2013 

II kwartał   problemowa Zgodnie z ustawą z dnia 06.12.2006r. 
o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 
712 ze zm.) 

19 Wykonywanie przez Starostę Powiatu 
Buskiego zadań wynikających z art. 122 ust.1 
pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o 
kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 
z późn. zm.) w wybranym obszarze. 

Starosta Buski II kwartał  
 
 

problemowa 
 
 
 
 

Wybór szczegółowego  
obszaru/zagadnienia do kontroli zostanie 
dokonany na podstawie analizy ryzyka na 
etapie dokonywania czynności 
przedkontrolnych spośród niżej 
wymienionych obszarów kontroli: 
Wydawanie praw jazdy;  
Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty 
prowadzące szkolenie;  Instruktorzy i 
wykładowcy;  Nadzór nad szkoleniem,  Okres 
próbny;  Nadzór nad kierującym;  Wymagania 
w stosunku do kierujących pojazdami 
uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości 
pieniężne; 



 
43 

20 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Przebudowa 
ogrodzenia”. 

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Jędrzejowie 

II kwartał problemowa  

21 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Odbudowa bramy 
wjazdowej i ogrodzenia terenu Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju”. 

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Busku - 
Zdroju 

II kwartał 
 

problemowa  

22 
 

Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Budowa wiaty 
garażowej wielostanowiskowej wraz  
z przeróbką i utwardzeniem terenu”. 

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Opatowie 

II kwartał problemowa  

23 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Budowa strażnicy 
PSP w Kazimierzy Wielkiej”. 

Powiatowa Państwowa 
Straż Pożarna w Kazimierzy 
Wielkiej   

II kwartał problemowa  

24 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w otulinie i na terenie ŚPN Etap II. 

Gmina Bieliny II kwartał  problemowa 
 

25 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w otulinie i na terenie ŚPN Etap III. 

Gmina Bieliny II kwartał  problemowa 
 

26 Przebudowa drogi gminnej nr 001432T Lipnik 
– Żurawniki na terenie miejscowości Lipnik. 

Gmina Lipnik II kwartał  problemowa 
 

27 Remont drogi gminnej Czałczyn - Józefina Gmina Łopuszno II kwartał  problemowa 
 

28 Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc 
opieki utworzonych w 2013 r. w żłobku Zebra 
Zuzia w Kielcach ul. Słowackiego 9/ Program 
Maluch. 

Flash, Martyna Wójtowicz, 
ul. Słowackiego 9  

II kwartał problemowa  
 
 
 
 

29 Zapewnienie funkcjonowania żłobka „Baja 
Patataja” w Kielcach / Program Maluch. 

Żłobek Baja Patataja, Kielce 
ul. Prosta 13/1B  

II kwartał problemowa 
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30 Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki  
w żłobku w Kielcach ul. Równa 15/2  / 
Program Maluch. 

Lach Zbigniew Kotarba, ul. 
Równa 15/2 Kielce 

II kwartał problemowa 
 

31 Adaptacja pomieszczeń w budynku żłobka 
samorządowego nr 15 w Kielcach z 
przeznaczeniem na utworzenie 25 miejsc,  
w tym dla dzieci  niepełnosprawnych z 
dostosowaniem obiektu do obowiązujących 
przepisów/ Program Maluch. 

Gmina Kielce II kwartał problemowa 

 

32 Przebudowa i rozbudowa ul. 1-go Maja na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do 
ulicy Łódzkiej. 

Gmina Kielce II kwartał problemowa 
 

33 Przebudowa drogi gminnej nr 360080T. Gmina Ożarów II kwartał problemowa 
 

34 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 
nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków wraz  
z budową chodników miejscowościach Górno 
i Daleszyce. 

Powiat Kielecki II kwartał problemowa 
 

 

35  Przebudowa ulicy Przedborskiej we 
Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej nr 
0401T. 

Powiat Włoszczowski II kwartał  problemowa 
 

36 
 

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz 
na drogach publicznych położonych  
w miastach na prawach powiatu. 

Starostwo Powiatowe  
w Kielcach 

III kwartał problemowa 

 

37 Wykonywanie przez Starostę Ostrowieckiego 
zadań wynikających z art. 122 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. 
zm.) w wybranym obszarze. 

Starosta Powiatu 
Ostrowieckiego 

III kwartał  
 
 

problemowa 
 
 
 
 

Wybór szczegółowego  
obszaru/zagadnienia do kontroli 
zostanie dokonany na podstawie 
analizy ryzyka na etapie dokonywania 
czynności przedkontrolnych spośród 
niżej wymienionych obszarów 
kontroli: 
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Wydawanie praw jazdy;  
Ośrodki szkolenia kierowców i inne 
podmioty prowadzące szkolenie;  
Instruktorzy i wykładowcy;  Nadzór nad 
szkoleniem,  Okres próbny;  Nadzór nad 
kierującym;  Wymagania w stosunku do 
kierujących pojazdami uprzywilejowanymi 
lub przewożącymi wartości pieniężne; 

38 
 

Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Podłączenie 
budynku Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Kielcach do sieci gazowej”. 

Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Kielcach 

III kwartał 
 

problemowa  

39 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Przebudowa 
pomieszczeń i instalacji w budynku 
Samorządowego Przedszkola w celu 
dostosowania go do zaleceń pokontrolnych 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Busku - Zdroju”. 

Gmina Pacanów 
 
 
 
 

III kwartał 
 
 
 
 

problemowa 
 
 

 

40 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Rozbudowa lewego 
wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie 
km 1+700 - 4+900, gm. Samborzec woj. 
Świętokrzyskie”. 

Świętokrzyski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kielcach 

III kwartał problemowa  

41 Budowa drogi gminnej: Zdanowice – Nowa 
Wieś. 

Gmina Nagłowice III kwartał  problemowa 
 

42 Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T 
Jurkowice –Wiśniówka – II etap. 

Powiat Staszowski III kwartał  problemowa 
 

43 Przebudowa drogi powiatowej nr 0355 T 
Suków – Borków - Pierzchnica – Chmielnik. 

Powiat Kielecki III kwartał  problemowa 
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44 Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój – budowa ulic wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu 
Małopolskie w Staszowie – etap I. 

Gmina Staszów III kwartał problemowa 

 

45  Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta 
Połańca wraz z przebudową sieci w nich 
występujących tj. wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 

Gmina Połaniec III kwartał problemowa 

 

46  Remont dróg gminnych w celu poprawy 
infrastruktury komunikacyjnej w gminie 
Łagów. 

Gmina Łagów  III kwartał problemowa 
 

47  Zadanie4: Odbudowa drogi gminnej nr 
39026T Wronów przez wieś na długości 322 
mb II etap, 
Zadanie 5: Odbudowa drogi gminnej nr 
393034T Grzegorzowice I na długości 540 mb 
IV etap. 

Gmina Waśniów  III kwartał problemowa 

 

48  Kontrola działalności Komisji Egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych 
dla kierowców wykonujących przewóz 
drogowy. 

Komisja Egzaminacyjna do 
przeprowadzenia testów 
kwalifikacyjnych dla 
kierowców wykonujących 
przewóz drogowy 

III kwartał problemowa 

Kontrola zarządcza 

49 Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej 
pewności, że są spełnione warunki zawarte  
w art. 61 lit. b  rozporządzenia nr 1083/2006. 

Zarząd Województwa  
Świętokrzyskiego – 
Instytucja Zarządzająca 
RPOWŚ 2007-2013 

IV kwartał  problemowa 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 6.12.2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 
712 ze zm.) 

50 Wykonywanie przez Starostę Powiatu 
Staszowskiego zadań wynikających z art. 122 
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o 
kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 
z późn. zm.) w wybranym obszarze. 

Starosta Staszowski IV kwartał  
 
 

problemowa 
 
 
 
 

Wybór szczegółowego  
obszaru/zagadnienia do kontroli 
zostanie dokonany na podstawie 
analizy ryzyka na etapie dokonywania 
czynności przedkontrolnych spośród 
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niżej wymienionych obszarów 
kontroli: 
Wydawanie praw jazdy;  
Ośrodki szkolenia kierowców i inne 
podmioty prowadzące szkolenie;  
Instruktorzy i wykładowcy;  Nadzór nad 
szkoleniem,  Okres próbny;  Nadzór nad 
kierującym;  Wymagania w stosunku do 
kierujących pojazdami uprzywilejowanymi 
lub przewożącymi wartości pieniężne; 

51 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Zmiana sposobu 
użytkowania I-go piętra oraz przebudowa 
budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy 
Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb 
Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy”. 

Powiat Konecki IV kwartał problemowa  

52 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Adaptacja 
pomieszczenia na kotłownię”. 

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Kielcach 

IV kwartał problemowa  

53 Kontrola zadania zrealizowanego w ramach 
programu inwestycji pn. „Wydzielenie stref 
pożarowych i dróg ewakuacyjnych w ŚDS 
Brudzowie”. 

Gmina Morawica IV kwartał problemowa  

54 Budowa Centrum ( Ośrodka) Sportowo – 
Rekreacyjnego w Strawczynku, gm. Strawczyn 
– Etap I. 

Gmina Strawczyn IV kwartał  problemowa 
 

55 Modernizacja infrastruktury sprzętowej  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich. 

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Końskich 

IV kwartał  problemowa 
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56  Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T 
Bukowa – Osiek (ul. Klimontowska  
w Osieku). 

Powiat Staszowski  IV kwartał problemowa 
 

57 Budowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku – 
Kamiennej. 

Powiat Skarżyski  IV kwartał problemowa 
 

58 Kontrola Komisji Egzaminacyjnej dla 
sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na 
instruktorów i instruktorów oraz 
kandydatów na wykładowców  
i wykładowców. 

Komisja Egzaminacyjna dla 
sprawdzenia kwalifikacji 
kandydatów na 
instruktorów i 
instruktorów oraz 
kandydatów na 
wykładowców  
i wykładowców; 

IV kwartał problemowa 

Kontrola zarządcza 
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WYDZIAŁ CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO 

 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

 
Samorządowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzostkowie 
133, 28-136 Brzostków 
 

 
 
 
I kwartał 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
problemowa 
 
 
 
 

 

 
 
 
2. 

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Samodzielny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Oleśnicy 28-220 Oleśnica 
ul. Nadstawie 28 

I kwartał problemowa 

 

3. 
 

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
"Bliżyn" Jolanta Tombarkiewicz 
spółka jawna ul. Petyhorska 2/1,  
25-125 Kielce 

I kwartał problemowa 

 

4. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Asmedic spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji 
ul. Kamienna 23, Miedziana Góra 

I kwartał problemowa 
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5. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 

działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Darimed Centrum Zdrowia spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Prosta 42, 25-371 Kielce 

I kwartał problemowa 

 

6. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Centrum Zdrowia Kobiety KOMED 
sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 4/30,  
25-435 Kielce 

I kwartał problemowa 

 

7. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego                                                      
27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13 

I kwartał problemowa 

 

8. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Gminny Ośrodek Zdrowia                                          
28-540 Działoszyce, ul. Pińczowska 18 

I kwartał problemowa 

 

9. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 
 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
26-260 Fałków, ul. Zamkowa 24 

I kwartał problemowa 
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10. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków 

EXPERTDENT   Kielce I kwartał problemowa 

 

11. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków 

NZOZ DENTALA Starachowice I kwartał problemowa 

 

12. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Ma-Te spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 
ul. Skalista 49, 25-382 Kielce 

II kwartał problemowa 

 

13. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

NZOZ Sezamkowa Lekarze 
Niewczas, Woźniak Spółka Partnerska 
ulica Sobieskiego 77C, 25-132 Kielce 

II kwartał problemowa 

 

14. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

ZETA MI spółka z o.o. 
ul. Denkowska 8, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski 

II kwartał problemowa 
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15. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Mieczysław Graca 
ulica Kurka-Halnego 9, 28-300 
Jędrzejów 
 

II kwartał problemowa 

 

16. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Niepubliczny Zakład Medycyny 
Rodzinnej w Sulisławicach S.C. 
Mariola Reczek, Ewa Korona- Piątek 
Sulisławice 114, 27-670 Łoniów 

II kwartał problemowa 

 

17. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Zakład Opieki Zdrowotnej                                
29-120 Kluczewsko, ul. Nowa 8 

II kwartał problemowa 

 

18. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 28-200 
Staszów, ul. 11 Listopada 78 

II kwartał problemowa 

 

19. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
29-105 Krasocin, ul. 1 Maja 8 

II kwartał problemowa 
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20. Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i 
psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i 
psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających 
licencję detektywa. 

Lekarze i psycholodzy najczęściej 
wydający orzeczenia lekarskie  
i psychologiczne osobom ubiegającym 
się o licencje detektywa wyłonieni na 
podstawie listy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 

II kwartał problemowa 

 

21. Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i 
psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i 
psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających 
pozwolenia na broń. 

Lekarzy i psycholodzy najczęściej 
wydający orzeczenia lekarskie i 
psychologiczne, stwierdzające istnienie 
lub brak przeciwwskazań do 
dysponowania bronią na podstawie 
listy Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach. 

II kwartał problemowa 

 

22. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków. 

SP ZOZ MSW  Kielce II kwartał problemowa 

 

23. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków. 

NZOZ Kalimed Piekoszów II kwartał problemowa 

 

24. Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji z budżetu państwa 
przez gminy uzdrowiskowe. 

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju II kwartał problemowa 

Kontrola z 
WFiB 
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25. Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji z budżetu państwa 
przez gminy uzdrowiskowe. 

Urząd Gminy w Busku - Zdroju II kwartał problemowa 

Kontrola z 
WFiB 

26. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

"BEJMED" spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą  
w Bejscach 
Bejsce 236, 28-512 Bejsce 
 

III kwartał problemowa 

 

27. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Tomasz Kałka TKMED Przychodnia 
Specjalistyczna 
ul. 3 Maja 64, 28-300 Jędrzejów 

III kwartał problemowa 

 

28. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

"Dar-Medica" Ośrodek Rehabilitacji 
spółka cywilna Monika Mazurczak, 
Rafał Mazurczak 
ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 13f, 
25-636 Kielce 

III kwartał problemowa 

 

29. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 28-363 Oksa 

III kwartał problemowa 
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30. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Św.  Rafała 26-060 Chęciny  
Czerwona Góra 10 

III kwartał problemowa 

 

31. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 27-530 Ożarów ul. 
Spacerowa 10 

III kwartał problemowa 

 

32. Kontrola prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy do 
przeprowadzania badań lekarskich, sprawowania nadzoru nad 
wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń 
lekarskich, prowadzenia kontroli, skreślenia uprawnionego 
lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy. 

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego 
 

III kwartał problemowa 

 

33. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i  realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków. 

NZOZ  DENTALVITA  Busko-
Zdrój 

III kwartał problemowa 

 

34. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i  realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków. 

NZOZ TOP - DENT  Kielce III kwartał problemowa 
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35. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i  realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków. 

ZOZ Końskie III kwartał problemowa 

 

36. Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez 
specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań o 
których mowa w art.161 ba ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

Zakład Opieki Zdrowotnej 
SUPRAMED - TRANS                                
25-520 Kielce ul. Pocieszki 11 

III kwartał problemowa 

 

37. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Stanisław Filip Grzyb 
4, 28-350 Słupia 
 

IV kwartał problemowa 

 

38. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Jędrzejowskie Centrum Medyczne 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ulica Bolesława Chrobrego 9, 28-300 
Jędrzejów 

IV kwartał problemowa 

 

39. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej "Panaceum" Spółka 
Jawna Andrzej Pawłowski 
ulica Stanisława Staszica 3, 27-230 
Brody 

IV kwartał problemowa 
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40. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Zespół Ośrodków Zdrowia PULS Sp. 
z o.o. 
Jana Pawła II 3, 26-001 Masłów 
Pierwszy 

IV kwartał problemowa 

 

41. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Kielcach 
ulica Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce 

IV kwartał problemowa 

 

42. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Marczewski Sławomir Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna 
Praktyka Lekarska 
ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie 

IV kwartał problemowa 

 

43. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
26-230 Radoszyce ul. Mickiewicza 5 

IV kwartał problemowa 

 

44. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Gminny Ośrodek Zdrowia 27-435 
Raków 

IV kwartał problemowa 
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45. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot 
działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki 
wykonywania działalności  i przepisami wydanymi na jej 
podstawie. 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
26-242 Ruda Maleniecka 

IV kwartał problemowa 

 

46. Organizacja stażu podyplomowego lekarzy i  realizacja 
programu oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków. 
 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

IV kwartał problemowa 

 

47. Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez 
specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań o 
których mowa w art.161 ba ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

Marcin Ryszard Stróżyk, ul. Mokra 55, 
Kielce 

IV kwartał problemowa 
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PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA 
 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 

Przestrzeganie przepisów Ustawy  
o rybactwie śródlądowym. 
 

Rzeka Wisła w rej. Korczyna 
 i rzeka Nida w rej. Wiślicy 
 
Cedzyna, Borków, Chańcza 
 
Zbiorniki w rej. Starachowice-Brody 
 
Rzeka Kamienna w rej. Ostrowiec 
Świętokrzyski - Bałtów 
 
Rzeka Nida w rej Pińczowa 
 
Zbiorniki w rej. Włoszczowy 
 
Zbiorniki w rej. Skarżysko-Mostki- 
Suchedniów 
 
Rzeka Wisła w rej. Sandomierz- 
Połaniec 
 
Zbiorniki w rej. Stąporków- Końskie -
Sielpia 

I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 
I, II, II,  IV 
kwartał 
 

sprawdzająca  
 
 
sprawdzająca  
 
 
 
sprawdzająca 
 
 
 
sprawdzająca 
 
 
 
sprawdzająca 
 
 
 
sprawdzająca 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
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2. Prawidłowość działania Społecznych Straży Rybackich 
województwa świętokrzyskiego. 

Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu kieleckiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu ostrowieckiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu włoszczowskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu sandomierskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu buskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu jędrzejowskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka 
 z terenu  powiatu kazimierskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu koneckiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu opatowskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu pińczowskiego 
 
Społeczna Straż Rybacka 
 z terenu  powiatu skarżyskiego 
 

I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
I kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał 
 
 
III kwartał  
 
 
III kwartał 
 
 
IV kwartał 
 
 

sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
 
 
sprawdzająca 
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Społeczna Straż Rybacka z terenu  
powiatu starachowickiego 
 
Społeczna Straż Rybacka  
z terenu  powiatu staszowskiego 

IV kwartał 
 
 
 
IV kwartał 
 
 
 
 
 
IV kwartał 

sprawdzająca 
 
 
 
sprawdzająca 
 
 
 
 
 
sprawdzająca 
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Załącznik nr 1.  

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA  

 

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 14.05.2012 r. znak: IG.VI.431.10.2012. 

 
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 

 
I kwartał 

 
sprawdzająca 

 

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 04.09.2012 r. znak: IG.VI.431.14.2012. 

Starostwo Powiatowe w Końskich II kwartał sprawdzająca 

 

3. 
 

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 18.12.2012 r. znak: IG.VI.431.23.2012. 
 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu III kwartał sprawdzająca 

 

4. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 14.05.2012 r. znak: IG.VI.431.10.2012. 
 

Starostwo Powiatowe w Staszowie IV kwartał sprawdzająca 
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5. Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu 
prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i 
zgodności ze standardami w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym 
uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego 
systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

Starostwo Powiatowe w Opatowie II kwartał problemowa 

 

6. Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu 
prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i 
zgodności ze standardami w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym 
uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego 
systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

II/III kwartał problemowa 

 

7. Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu 
prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i 
zgodności ze standardami w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym 
uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego 
systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

Urząd Miasta Kielce III kwartał problemowa 

 

8. Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu 
prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i 
zgodności ze standardami w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym 
uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego 
systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 
Wielkiej 

III/IV kwartał problemowa 
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9. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 05.06.2012 r. znak: IG.VI.431.11.2012. 
 

Usługi geodezyjno-budowlane 
Zygmunt Dziedzic 
ul. Wschodnia 13/13 
28-200 Staszów 

I kwartał sprawdzająca 

 

10. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 30.04.2013 r. znak: IG.VI.431.35.2012. 
 
 

GEOMETR 
ZAKŁAD USŁUG 
GEODEZYJNYCH 
ul. Rejowska 99 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

III/IV kwartał sprawdzająca 

 

11. 1. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze 
standardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. 
 
2. Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych  
i kartograficznych oraz obowiązku przekazywania materiałów  
i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
3. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

BRZOZOWSKI 
GEODEZJA-INŻYNIERIA - 
NIERUCHOMOŚCI 
ul. Paderewskiego 11/25 
25-017 Kielce 

I/II kwartał problemowa 
 

 

12. 1. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze 
standardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. 
 
2. Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych  
i kartograficznych oraz obowiązku przekazywania materiałów  
i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
3. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

BIURO GEODEZJI I 
KARTOGRAFII 
inż. Zbigniew Grudzień 
ul. Piłsudskiego 23A 
26-200 Końskie 
 

II kwartał problemowa 
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13. 1. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze 
standardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. 
 
2. Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych  
i kartograficznych oraz obowiązku przekazywania materiałów  
i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
3. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Geodeta uprawniony 
Janina Prais 
ul Opatowska 20 
28-200 Kurozwęki 
 

III kwartał problemowa 
 

 

14. 1. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze 
standardami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. 
 
2. Wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych  
i kartograficznych oraz obowiązku przekazywania materiałów  
i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
3. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

P.H.P.U. "GEO-ART" 
Piotr Fabiański 
ul. Lipowa 5 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

IV kwartał problemowa 
 

 

15. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych 
pismem z dnia 13.12.2012 r. znak: IG.VI.431.27.2012. 
 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego 

II kwartał sprawdzająca 

 

 
 


