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Wydział Organizacji i Kadr

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

1.

Kontrola działania systemów informatycznych 
używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne 
samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie I problemowa

2. Kontrola działania systemów informatycznych 
używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne 
samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urząd Miasta i Gminy w 
Morawicy

I problemowa

3. Kontrola działania systemów informatycznych 
używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne 
samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urząd Miasta i Gminy Suchedniów II problemowa

e-kontrola            
w ŚUW



Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli
(kwartalnie)

Rodzaj
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6
UG Miedziana Góra IV

problemowa
1 Kontrola wydawania oraz cofania przez wójta (burmistrza) 

zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości
i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności 

UG Radoszyce IV problemowa

4. Kontrola działania systemów informatycznych 
używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne 
samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urząd Gminy Łączna III problemowa

5. Kontrola działania systemów informatycznych 
używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne 
samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urząd Gminy Skarżysko - 
Kościelne

IV problemowa

6. Kontrola działania systemów informatycznych 
używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne 
samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego

IV problemowa



regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

UG Górno IV problemowa

UG Masłów III problemowa zmiana 
terminu            
z I na III kw.

UG Piekoszów III problemowa zmiana 
terminu            
z I na III kw.

Rada Powiatu Kieleckiego

III

problemowa zmiana 
terminu            
z II na III kw.

Rada Powiatu Starachowickiego
IV

problemowa

Rada Powiatu Ostrowieckiego
III

problemowa

Rada Powiatu Skarżyskiego
IV

problemowa

UMiG Skarżysko-Kamienna

III

problemowa zmiana 
terminu           
z  I na III kw.

UG Górno
IV

problemowa

UMiG Suchedniów

III

problemowa zmiana 
terminu            
z II na III kw.

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

UMiG Chmielnik III problemowa zmiana 
terminu            
z II na III kw.

3 Realizacja przez gminy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

UMiG Skarżysko-Kamienna III problemowa zmiana 
terminu            
z I na III kw.



UMiG Suchedniów III problemowa zmiana 
terminu            
z II na III kw.

UG Piekoszów III problemowa zmiana 
terminu            
z I na III kw.

UG Miedziana Góra IV problemowa

UG Radoszyce IV problemowa

UMiG Pińczów III problemowa

UG Masłów III problemowa zmiana 
terminu           
z I na III kw.

UM Kielce III problemowa zmiana 
terminu           
z II na III kw.

4 Realizacja procedur określonych dla samorządów szczebla 
gminnego związanych z wyborami ławników do sądów 
okręgowych i rejonowych.

UMiG Chmielnik III problemowa zmiana 
terminu           
z II na III kw.

Powiat Buski II problemowa zmiana 
terminu            
z III na II kw.
e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Jędrzejowski II problemowa e-kontrola            
w ŚUW

5 Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Powiat Kazimierski II problemowa zmiana 
terminu           
z III na II kw.
e-kontrola            
w ŚUW



Powiat Kielecki II problemowa e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Konecki II problemowa e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Opatowski II problemowa zmiana 
terminu           
z III na II kw.
e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Ostrowiecki II problemowa zmiana 
terminu           
z III na II kw.
e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Pińczowski II problemowa zmiana 
terminu
z III na II kw.
e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Sandomierski II problemowa e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Skarżyski II problemowa zmiana 
terminu
z IV na II kw.
e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Starachowicki II problemowa e-kontrola            
w ŚUW

Powiat Staszowski II problemowa zmiana 
terminu
z III na II kw.
kontrola            



w ŚUW

Powiat Włoszczowski II problemowa e-kontrola            
w ŚUW

M.n.p.p Kielce II problemowa zmiana 
terminu
z III na II kw.
kontrola            
w ŚUW

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

25 tłumaczy przysięgłych z terenu 
województwa świętokrzyskiego I-IV problemowa

Kuratorium Oświaty I problemowa

Wojewódzka Inspekcja Handlowa I problemowa

Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Środowiska

I problemowa

7 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,
- przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z 
k.p.a.,

Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa

I problemowa

8 Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w trybie 
uproszczonym przeprowadzonych przez ŚUW w roku 2018 

Wojewódzka Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno 
Spożywczych

III problemowa

Wydział Finansów i Budżetu 



L.p
. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin 

kontroli
Rodzaj 
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6
Administracja zespolona oraz jednostki podległe

1 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach I problemowa

2 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
Kielcach I problemowa

3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej I problemowa

4 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Kielcach I problemowa

1. Działalność finansowo- 
gospodarcza

5 Kuratorium Oświaty I problemowa

1 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach I problemowa

2 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej I problemowa2.
Proces realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym

3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
Kielcach I problemowa

Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki podległe

1 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie II problemowa
e-kontrola            
w ŚUW

2 Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej II problemowa
e-kontrola            
w ŚUW

3.

Prawidłowość 
wykorzystania dotacji 
celowych przekazanych 
z budżetu państwa na 
realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zleconych 
ustawami oraz 
prawidłowość realizacji 3 Urząd Miasta i Gminy w Połańcu II problemowa

e-kontrola            
w ŚUW



4 Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie IV problemowa

5 Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim IV problemowa

6 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie IV problemowa

7 Urząd Gminy w Łopusznie III problemowa

8 Urząd Gminy w Brodach IV problemowa

9 Urząd Gminy w Solcu-Zdroju III problemowa

10 Urząd Gminy w Rakowie IV problemowa

11 Urząd Gminy w Opatowcu II problemowa

12 Urząd Gminy w Kluczewsku III problemowa

13 Urząd Gminy w Wojciechowicach III problemowa

14 Urząd Gminy w Bałtowie III problemowa

15 Urząd Gminy w Złotej III problemowa

Programu Rodzina 500 
plus.

16 Urząd Gminy w Tuczępach II problemowa

1 Starostwo Powiatowe w Staszowie II problemowa

2 Starostwo Powiatowe w Starachowicach IV problemowa

3 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju III problemowa
4.

Prawidłowość 
wykorzystania dotacji 
celowych przekazanych z 
budżetu państwa na 
realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zleconych ustawami 4 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej            

w Pińczowie III problemowa



5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej           
w Sandomierzu II problemowa

6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej            
w Staszowie IV problemowa

7 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Skarżysku-Kamiennej IV problemowa

8 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Jędrzejowie II problemowa

9 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Busko-Zdrój IV problemowa

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli
(kwartalnie)

Rodzaj
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6

1.
Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę/rozbiórkę/wejście na teren 
sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i 
wydawanie w tych sprawach decyzji;
przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru 
wykonywania budów lub robót budowlanych w tym 
rozbiórek, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia 
na budowę; przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zmiany 
sposobu użytkowania; rozpatrywanie wniosków 

Urząd Miasta w Kielcach III problemowa zmiana 
terminu
z I na III kw.



dotyczących spraw
wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych.

2. Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę/rozbiórkę/wejście na teren 
sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i 
wydawanie w tych sprawach decyzji;
przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru 
wykonywania budów lub robót budowlanych w tym 
rozbiórek, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia 
na budowę; przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zmiany 
sposobu użytkowania; rozpatrywanie wniosków 
dotyczących spraw
wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych

Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach

IV problemowa

zmiana 
terminu
z II na IV kw.

3. Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę/rozbiórkę/wejście na teren 
sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i wydawanie 
w tych sprawach decyzji;
przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru 
wykonywania budów lub robót budowlanych w tym 
rozbiórek, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia 
na budowę; przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zmiany 
sposobu użytkowania; rozpatrywanie wniosków 
dotyczących spraw
wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych.

Starostwo Powiatowe w Staszowie III problemowa

4. Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2019 roku na 
finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub 
częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub 
użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i 
ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku 

Starostwo Powiatowe 
we Włoszczowie
Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach

II problemowa

e-kontrola           
w ŚUW



oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w 
przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych 
zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku 
możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa.

5. Wykorzystanie dotacji podmiotowych przez spółki wodne 
przekazanych z budżetu państwa przeznaczonych na 
dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji 
zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
Informacja, które spółki wodne będą kontrolowane 
możliwa jest do określenia dopiero w roku 2020 po 
przyznaniu dotacji. 

Dwie spółki wodne IV problemowe

6. Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących 
z budżetu państwa przyznanych w 2019 r. na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

WYTYCZNE z dnia 31 marca 2016 roku
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu 
terytorialnego 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 (§13)

5 jednostek samorządu 
terytorialnego
UMiG Jędrzejów
UG Wojciechowice
Starostwo Pow. w Starachowicach
UMIG Kazimierza Wielka 
Starostwo Pow. w Ostrowcu Św.

I problemowa zmiana 
terminu
z II na I kw.

7. Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z 
budżetu państwa przyznanych w 2019 r. na realizację zadań 
związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych .

Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Urząd Gminy Michałów

I problemowa zmiana 
terminu
z IV na I kw.

8. Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących 
z budżetu państwa przyznanych w 2019 r. na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

5 jednostek samorządu 
terytorialnego
UG Baćkowice
UG Bieliny

IV problemowa zmiana 
terminu
z III na IV 
kw.



WYTYCZNE z dnia 31 marca 2016 roku
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu 
terytorialnego 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 (§13)

UG Gnojno
UG Wodzisław
UMiG Ożarów

9. Potwierdzenie w danej instytucji spełniania kryteriów 
desygnacji określonych w załączniku XIII do 
rozporządzenia nr 1303/2013, odpowiednich do zakresu 
realizowanych zadań na próbie dokumentacji

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
w ramach funkcji IZ i IC

II problemowa

10. Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach 
Programu Fundusz Dróg Samorządowych pn. 
„Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi 
krajowej nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 
0297T i przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w 
miejscowościach Jaworze i Gruszka”

Powiat Kielecki II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

11. Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach 
Programu  Fundusz Dróg Samorządowych pn. „Rozbudowa 
ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. 
Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) 
- Etap 1 (odcinek od km 0+750,00 do km 1+208,56)”

Gmina Kielce II problemowa

12. Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 
przy ul. Wapiennikowej 21A”

WIORiN III problemowa zmiana 
terminu
z I na III kw. 
oraz zmiana 
jednostki 
kontrolowanej



13. Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 moduł 3 przez 
Żłobek „Bajka2” reprezentowany przez p. Pawła Bilskiego 

PWP Paweł Bacik II problemowa e-kontrola 
w ŚUW oraz 
zmiana 
jednostki 
kontrolowanej

14. Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 moduł 1b przez 
Żłobek Gminny w Piekoszowie

Gmina Piekoszów III problemowa
zmiana 
terminu
z II na III kw.

15. Wykonywanie przez Starostę Włoszczowskiego zadań
wynikających z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 341 
z późn. Zm.).

Starostwo Powiatowe 
we Włoszczowie

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

16. 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 (tj. Dz. U. 
z 2019, poz. 58 z późn. zm.), zgodność prowadzonych 
szkoleń z obowiązującymi programami szkolenia 
i dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem 
szkoleń.

Ośrodek Szkolenia ENIGMA Spółka 
Cywilna

II problemowa

e-kontrola
w ŚUW

17. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych
 i gminnych.

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie III problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

18. Realizacja zadań przez organizatora publicznego transportu 
zbiorowego na podstawie ustawy o funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 
poz.1123)

Starostwo Powiatowe w Opatowie IV problemowa

e-kontrola
w ŚUW

19. Realizacja zadań przez organizatora publicznego transportu 
zbiorowego na podstawie ustawy o funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

Urząd Gminy Chmielnik IV problemowa e-kontrola
w ŚUW



Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli
(kwartalnie)

Rodzaj
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów
osobistych w urzędzie gminy

Urząd Gminy Fałków III problemowa zmiana terminu
z I na III kw.

2. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Gminy Łopuszno III problemowa
zmiana terminu
z I na III kw.

3. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów
osobistych w urzędzie gminy

Urząd Gminy Oksa I problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzenia 
kontroli w 2020 
r.

4. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Miasta Ożarów I problemowa

5. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów
osobistych w urzędzie gminy

Urząd Miasta Kielce II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzenia 
kontroli w 2020 
r.

publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1123)

20. Realizacja zadań przez organizatora publicznego transportu 
zbiorowego na podstawie ustawy o funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 
poz.1123)

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

IV problemowa

e-kontrola
w ŚUW



6. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Gminy Raków III problemowa
zmiana terminu
z II na III kw.

7. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów
osobistych w urzędzie gminy

Urząd Miasta i Gminy Osiek II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzenia 
kontroli w 2020 
r.

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

Urząd Miasta i Gminy Szydłów II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzenia 
kontroli w 2020 
r.

9. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzenia 
kontroli w 2020 
r.

10. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna III problemowa

11. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Gminy Solec-Zdrój IV problemowa
zmiana terminu
z III na IV kw.

12. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów
osobistych w urzędzie gminy

Urząd Miasta Pińczów IV problemowa

13. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów
osobistych w urzędzie gminy

Urząd Gminy Piekoszów IV problemowa

14. Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego Urząd Gminy Skarżysko-Kościelne IV problemowa

15. Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach Urząd Miasta Sandomierz IV problemowa



programu integracji społeczności romskiej

16. Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów 
osobistych w urzędzie gminy”

UMiG Pierzchnica III problemowa

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli
(kwartalnie)

Rodzaj
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. 
Tarnowska 10

II problemowa

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. 
Jagiellońska 

II problemowa

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie III problemowa

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z rezerwy 
celowej na realizację zadania inwestycyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie IV problemowa

2. Kontrola zadania realizowanego przez gminę w 
ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” – edycja 2019 r.

Gmina Strawczyn II problemowa



Gmina Bogoria II problemowa

Gmina Bieliny III problemowa3. Kontrola zadania realizowanego przez 
gminę/powiat w ramach Programu „Opieka 
wytchnieniowa”
- edycja 2019 r. Gmina Tarłowie IV problemowa

PSZ. II - Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i  Województwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Końskich

I kompleksowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Opatowie

I kompleksowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kazimierzy Wielkiej 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli w 
2020 r.

4. Kontrola powiatu w zakresie zgodnym z art. 76, 
180, i 181 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej oraz art. 19 ust. 1 pkt 
6 i 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Sandomierzu

III kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opatowcu 

I kompleksowa

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Skalbmierzu 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli w 
2020 r.

5. Kontrola gminy w zakresie zgodnym z art. 15 i 
176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bejscach 

III kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał



Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Czarnocinie 

III kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał

Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kazimierzy Wielkiej

III kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu rodzinnego 
w Brodach  Starych 

I kompleksowa

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu rodzinnego 
w Kawęczynie 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli 
w 2020 r.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu socjalizacyjnego w Starachowicach 

IV kompleksowa zmiana
z I półrocza     
na IV kwartał 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu socjalizacyjnego w Tarłowie 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli 
w 2020 r.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu rodzinnego 
w Mokrym Borze 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli 
w 2020 r.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu rodzinnego w Miąsowej 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli 
w 2020 r.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu socjalizacyjnego w Łoniowie 

IV kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał

6. Kontrola placówek opiekuńczo -
wychowawczych 
w zakresie zgodnym z: 
Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (w zakresie: przestrzegania standardu 
opieki i wychowania, działań placówki na rzecz 
utrzymywania przez dziecko kontaktów z 
rodziną, zaspakajania potrzeb dzieci i 
respektowania praw dzieci, przestrzegania 
przepisów określających zasady działania 
placówki);
- Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Rozdział 
II Oddział 2a (piecza zastępcza) i 3 (kontakty z 
dzieckiem);
- Ustawą o pracownikach samorządowych 
(kwalifikacje).

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu socjalizacyjnego „Moje Miejsce” w 
Kielcach ul. Fosforytowa 

IV kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał



Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu socjalizacyjnego „Dobra Chata” w 
Kielcach ul. Sandomierska

IV kompleksowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał

7. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r.

Centrum Edukacji i Wsparcia „RES – 
GEST”, ul. Langiewicza 22, 35-085 
Rzeszów

I problemowa

8. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2017 r., 2018 r.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”, ul. I 
Maja 57, 25-511 Kielce

I problemowa

9. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2018 r., 2019 r.

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”, 
ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce

I problemowa

10. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2019 r.

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. 
Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 
25-370 Kielce

I problemowa

11. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w 
Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce

I problemowa

12. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r.

Fundacja na rzecz Promocji Zdrowia 
„Puls”, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce

I problemowa

13. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r.

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej 
„Kalejdoskop”,          ul. Zagórska 57/43, 
25-344 Kielce

III problemowa zmiana 
z I półrocza
na III kwartał

14. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społeczne – 2015 r. 

Stowarzyszenie „Pro Civitas”,           ul. 
Częstochowska 103, 26-065 Piekoszów

III problemowa zmiana 
z I półrocza
na III kwartał

15. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r.

Fundacja „Przystanek Dziecko” im. 
Alberta Schweitzera, Wójtostwo 33B, 26-
021 Daleszyce

III problemowa zmiana 
z I półrocza
na III kwartał



16. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r.

Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących 
„Wielki Grosz” przy DPS w Zborowie, 
Zborów 112, 28-131 Solec - Zdrój

II problemowa e-kontrola w 
siedzibie ŚUW
zmiana terminu 
z I półrocza na 
II kwartał

17. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Integracja”, ul. 
Lipowa20, 28-230 Połaniec

II problemowa e-kontrola w 
siedzibie ŚUW
zmiana terminu 
z I półrocza na 
II kwartał

18. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół 
Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy 
„Stowarzyszenie Rodzinny Dom”, ul. 
Kard. S. Wyszyńskiego 2, 26-015 
Pierzchnica

III problemowa
zmiana 
z I półrocza
na III kwartał

19. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r.

Fundacja „Lex Generalis”, Rżuchów 37,   
27-580 Sadowie

II problemowa e-kontrola w 
siedzibie ŚUW
zmiana terminu 
z I półrocza na 
II kwartał

20. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r.

Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, ul. 
Wschodnia 15, 28-200 Staszów

II problemowa e-kontrola w 
siedzibie ŚUW
zmiana terminu 
z I półrocza na 
II kwartał

21. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r., 
2018 r., 2019 r.

Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Nie Jesteś Sam” przy 
DPS w Bejscach, 28-512 Bejsce

III problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał

22. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r., 
2018 r.

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie 
„Przystań”, ul. Murarska 11, 27-200 
Starachowice

IV problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał



23. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2018 r., 
2019 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. 
Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

III problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał

24. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2018 r., 
2019 r.

Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub 
Amazonka”, os. Ogrody 16, 27-400 
Ostrowiec Św.

IV problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał

25. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2017 r.

PKPS w Ostrowcu Św. Zarząd Miejski, ul. 
Samsonowicza 17a, 27-400 Ostrowiec Św.

IV problemowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał

26. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2017 r., 2018 r., 
2019 r.

Stowarzyszenie „Spinacz”, Koczwara 
33B, 26-200 Końskie

IV problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał

27. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r., 
2018 r., 2019 r.

Stowarzyszenie „Prorew”, ul. Wojska 
Polskiego 252/4, 25-205 Kielce

III problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał

28. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r., 
2018 r., 2019 r.

Buski Klub Jeździecki „Wiraż”, ul. 
Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko - Zdrój

IV problemowa
zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał

29. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r., 2017 r., 
2018 r.

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez organizacje na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej – 2015 r., 2016 r.

Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój”, ul. 
Wesoła 2, Lipowe Pole Skarbowe, 26-115 
Skarżysko Kościelne

Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii 
św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej, ul. 
Legionów 64, 26-110 Skarżysko-
Kamienna

IV problemowa

zmiana terminu 
z II półrocza na 
IV kwartał



PSZ.III - Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Nadzoru Nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
w Starachowicach

I problemowa

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Opatowie III problemowa

e-kontrola            
w ŚUW
zmiana terminu 
z II na III 
kwartał

Powiatowy Zespół ds. Orzekania      o 
Niepełnosprawności we Włoszczowie IV problemowa

zmiana terminu           
z III na IV 
kwartał
e-kontrola            
w ŚUW

30. Poprawność wydawanych orzeczeń o 
niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności, 

Terminowość  wydawanych  orzeczeń 
o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności,

Prawidłowość  ocen  specjalistycznych  
sporządzanych przez członków składów 
orzekających,

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Jędrzejowie IV problemowa

rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r. 

PSZ.IV- Oddział ds. Rynku Pracy

31. PUP Busko – Zdrój II problemowa zmiana terminu
z I półrocza
na II kwartał
e-kontrola            
w ŚUW

32.

Procedura realizacji niskoprocentowej pożyczki 
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, 
procedura administracyjna. 

Zmiana tematu kontroli
 z „ Realizacja ofert pracy – dobór osób 
bezrobotnych, procedura administracyjna”

PUP Ostrowiec Świętokrzyski II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        



w 2020 r.

33. PUP  Jędrzejów II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

34. PUP Pińczów III problemowa zmiana terminu
z II półrocza
na III kwartał

35. PUP Skarżysko-Kamienna IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza
na IV kwartał

36. PUP Kielce IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza
na IV kwartał

„KOBEX” Export – Import Zakład Pracy 
Chronionej Roman Łącki, Bartosz Łącki 
Spółka Jawna
ul. Władysława Rogowskiego 17
27-200 Starachowice

I  problemowa

„ROZWÓJ” Spółkę Akcyjną, ul. 
Kilińskiego 26, 27-400 Ostrowiec Św.

III problemowa

Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze 
„STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółka 
Jawna, ul. Radomska 39A, 27-200 
Starachowice

III problemowa

37. Badanie spełniania warunków ustawowych 
określonych dla zakładów pracy chronionej oraz 
zakładów aktywności zawodowej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„SYLWANEX” Michta Andrzej                 
ul. Stokowiec 192a, 26-130 Suchedniów

III problemowa



Przedsiębiorstwo Usługowe ,,RAMZES’’ 
Paweł Malicki Bukowa ul. Szkolna 6/18,    
29-105 Krasocin

IV problemowa

Zakład Kompleksowych Domowych 
Świadczeń Zdrowotnych i Promocji 
Zdrowia „ZDROWIE”, 
ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce

IV problemowa

„AMID PRESTIGE. MIKOŁAJCZYK & 
MICHOŃ. SPÓŁKA JAWNA”, Chrusty, 
ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnańsk

IV problemowa

Caritas Diecezji Kieleckiej Oddział w 
Piekoszowie DOM DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
PIEKOSZOWIE ul. Czarnowska 2A, 26-
065 Piekoszów

III problemowa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna 
Sokół. Ul. Armii Krajowej 4/2, 26-110 
Skarżysko-Kamienna

IV problemowa

Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatu 
Terapii Zajęciowej ,,SZANSA’’, ul. Żabia 
31, 27-400 Ostrowiec Św.

IV problemowa

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

,,DERSŁAW’’ Sp. z o.o., ul. Zawada 26, 
28-230 Połaniec

IV problemowa

DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a,                   
26-065 Piekoszów

III problemowa

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i 
Terapii ,,Złota Rybka’’, ul. Widoma, 26-
067 Oblęgór

III problemowa

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

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej 

IV problemowa



Rehabilitacji „KRYSTYNA” ul. 
Rzewuskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój

PSZ.V - Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego 

1.Ośrodek Pomocy Społecznej                        
w Opatowie

III kompleksowa zmiana terminu
z I kw.
na III kwartał

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Skalbmierzu

I kompleksowa

3. Ośrodek Pomocy Społecznej                    
w Staszowie

I kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

4.  Ośrodek Pomocy Społecznej                    
w Bogorii

I kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Czarnocinie

III kompleksowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

6. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Fałkowie

III kompleksowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gowarczowie

III kompleksowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

40. 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 2019 roku, 
poz.1507)

8. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Końskich

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.



9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mircu 

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starachowicach

II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

11 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opatowcu

III kompleksowa

12. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pacanowie

III kompleksowa

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radkowie 

III kompleksowa

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rudzie Malenieckiej

III kompleksowa

15. Ośrodek Pomocy Społecznej                  
w Sadowiu

III kompleksowa

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Seceminie

IV kompleksowa

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Solcu-Zdroju

IV kompleksowa

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Złotej

IV kompleksowa

19. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bodzentynie

IV kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.



20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Kielcach

IV kompleksowa

1. Dom Pomocy Społecznej 
w Ratajach

I problemowa

2. Dom Pomocy Społecznej 
w Słupi Pacanowskiej

I sprawdzająca rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

3. Dom Pomocy Społecznej
w Gnojnie 

IV problemowa zmiana terminu
z I kw.
na IV kwartał

4. Dom Pomocy Społecznej 
w Mnichowie

IV kompleksowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

5. Dom Pomocy Społecznej 
w Zgórsku

IV kompleksowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

6. Dom Seniora im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

7. Dom Pomocy Społecznej 
w Sobowie

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

8. Dom Pomocy Społecznej 
w Kałkowie Godowie

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

41. Kontrola domów pomocy społecznej w zakresie:
- jakości świadczonych usług,
- prawidłowości prowadzonej dokumentacji dot. 
mieszkańców,
- zgodności zatrudniania pracowników z 
wymaganymi kwalifikacjami oraz spełnienia 
wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników 
zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
- realizacji założeń rozporządzenia MPiPS z dnia 
14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji 
społecznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć i ich 
zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć 
indywidualnych i grupowych) w domach dla 
osób przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie,
- wykonania zaleceń pokontrolnych.

9. Dom Pomocy Społecznej 
w Brodach

III kompleksowa



10. Dom Pomocy Społecznej 
w Woli Czaryskiej

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

11. Dom Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II w Kielcach

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

12. Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. 
Kępińskiego w Kielcach

IV sprawdzająca rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

1. Rodzinny Dom Pomocy 
w Wąchocku

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

2. Placówka „Tęczowe Zacisze”
w Kamiennej Woli

III problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

3. Dom Opieki Rodzinnej 
w Pierzchnicy

III kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

4. Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” 
w Niwach

III problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

42. Kontrola placówek zapewniających całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku w 
zakresie świadczonych usług opiekuńczych, 
socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw 
osób przebywających w tych placówkach.

5. Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” 
w Wielkiej Wsi

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

43. Ocena funkcjonowania środowiskowego domu 
samopomocy w zakresie zatrudnienia.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Kielcach, ul. Mieszka I 79

III problemowa zmiana terminu
z I kw.
na III kwartał



2. Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Busku – Zdroju

III problemowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Zawichoście

III problemowa zmiana terminu
z II kw.
na III kwartał

4.Środowiskowy Dom Samopomocy we 
Włoszczowie

III problemowa

Analiza prawidłowości przebiegu procesu 
przyjmowania uczestników do Domu.

Ocena postępowania wspierająco – 
rehabilitacyjnego.

Analiza wykorzystania miejsc.

5.Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Kielcach, ul. Okrzei 8

IV problemowa

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla 
Osób Bezdomnych MARKOT w 
Komórkach 91, gm. Daleszyce 

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

44. Kontrola jakości usług oraz kwalifikacji 
zatrudnionej kadry w placówkach udzielających 
tymczasowego schronienia (schroniskach, 
noclegowniach i ogrzewalniach). 

2. Noclegownia dla Bezdomnych 
Mężczyzn w Kielcach, ul. Żeromskiego 36 
a.

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli        
w 2020 r.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kluczewsku

I problemowa

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Miedzianej Górze

I problemowa

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Masłowie

I problemowa

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mniowie

II problemowa

45. Struktura organizacyjna Ośrodka i realizacja 
zadań z zakresu administracji rządowej – ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych w zakresie specjalnego zasiłku 
opiekuńczego oraz zasiłku rodzinnego 

5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chęcinach

II problemowa

http://www.gopsgorno.pl/
http://www.gopsgorno.pl/
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x501326808&id=YN7998x501326808&q=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej+Bieliny+Woj.+%c5%9awi%c4%99tokrzyskie&name=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej&cp=50.84684~20.94126&FORM=LARE
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x501326808&id=YN7998x501326808&q=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej+Bieliny+Woj.+%c5%9awi%c4%99tokrzyskie&name=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej&cp=50.84684~20.94126&FORM=LARE
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x501326808&id=YN7998x501326808&q=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej+Bieliny+Woj.+%c5%9awi%c4%99tokrzyskie&name=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej&cp=50.84684~20.94126&FORM=LARE


6. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ćmielowie

III problemowa

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Seceminie

III problemowa

8. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pierzchnicy

III problemowa

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zagnańsku

IV problemowa

10. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stąporkowie

IV problemowa

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bodzentynie

I problemowa

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krasocinie

II problemowa

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rakowie

II problemowa

4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łagowie

III problemowa

46. Struktura organizacyjna Ośrodka i realizacja 
zadań z zakresu prawidłowości wykorzystania 
dotacji celowych przekazanych z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zleconych 
ustawami oraz prawidłowość realizacji 
Programu Rodzina 500 Plus.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Solcu – Zdrój

IV problemowa

https://www.bing.com/local?lid=YN7998x501326808&id=YN7998x501326808&q=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej+Bieliny+Woj.+%c5%9awi%c4%99tokrzyskie&name=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej&cp=50.84684~20.94126&FORM=LARE
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x501326808&id=YN7998x501326808&q=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej+Bieliny+Woj.+%c5%9awi%c4%99tokrzyskie&name=Gminny+O%c5%9brodek+Pomocy+Spolecznej&cp=50.84684~20.94126&FORM=LARE


MGOPS Kazimierza Wielka II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.

GOPS Koprzywnica III problemowa

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

Systemu, terminowości i kompletności 
przekazywania danych i sprawozdań na 
poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki  Społecznej;

 Ocena stopnia przygotowania pracowników 
do obsługi Systemu oraz stopnia 
zaawansowania eksploatacji Systemu w 
kontekście realizacji bieżących zadań 
jednostki;

 Ocena poprawności konfiguracji Systemu 
oraz stabilności jego działania.

GOPS Lipnik IV problemowa

Gmina Nowy Korczyn II kompleksowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.

Gmina Wąchock
II kompleksowa rezygnacja z 

przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.

48. Kontrola realizacji przez samorząd gminny 
zadań własnych wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 
2015 r., nr 1390 z późn. zm.) w zakresie: 
 Opracowania i realizacji gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie; 

 Prowadzenia poradnictwa i interwencji w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w 

Gmina Brody 
II kompleksowa rezygnacja z 

przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.



Gmina Łoniów III kompleksowa

Gmina Skalbmierz III kompleksowa

Gmina Czarnocin III kompleksowa

Gmina Iwaniska IV kompleksowa

rodziniew szczególności poprzez działania 
edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych 
kompetencji rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie; 

1. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

2. Tworzenia zespołów interdyscyplinarnych

Miasto Sandomierz IV kompleksowa

49. Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy 
zadań wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015, poza. 1390):
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; 

3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą 

Powiat Sandomierski IV kompleksowa



w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 
kryzysowej

oraz
realizacja na rzecz osób dotkniętych i 
zagrożonych przemocą w rodzinie zadań 
wynikających z art. 19 pkt 2, art. 19 pkt 12, art. 
47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. 
zm.) polegających na

1. Prowadzeniu specjalistycznego 
poradnictwa,

2. Prowadzeniu ośrodków interwencji 
kryzysowej 

3. Realizacji interwencji kryzysowej

50. Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy 
zadania wynikającego z art. 6 ust. ust. 4 pkt.2 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2015 r., nr 1390 z późn. zm.): 
 Opracowanie i realizacja programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiat Skarżyski II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.

51. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadania polegającego na 
prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób 
nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku 

Miasto Starachowice II problemowa zmiana terminu 
z I na II 
kwartał 



życia, w formie Dziennego Domu Senior+ 
funkcjonującego w ramach Programu 
Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
(Moduł II Programu)

Miasto Skarżysko Kamienna II problemowa
rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli         
w 2020 r.

Miasto Jędrzejów III problemowa
60. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadania polegającego na 
utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób 
nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku 
życia, w formie Dziennych Domów i Klubów 
Senior+ funkcjonujących w ramach Programu 
Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020
(Moduł I Programu)

Gmina Chmielnik IV problemowa

PSZ.VIII-  Oddział Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego

61. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej 
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. poz. 
2190 z późn. zm.) 
i przepisami wydanymi na jej podstawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Gnojnie, 28-114 Gnojno 
147

I problemowa

62. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej 
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. poz. 
2190 z późn. zm.) 
i przepisami wydanymi na jej podstawie

Medilens spółka z o.o.
Ul. Kozia 3a, 25-514 Kielce I problemowa

63. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej 
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. poz. 
2190 z późn. zm.) 

Samorządowy Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, ul. Oś 
Północ 10, 
26-060 Chęciny

I problemowa



i przepisami wydanymi na jej podstawie

64. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej 
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. poz. 
2190 z późn. zm.) 
i przepisami wydanymi na jej podstawie

Zespół Ośrodków Zdrowia 
w Górnie, 26-008 Górno 80B II problemowa zmiana terminu

z I na II kw.

65. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej 
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. poz. 
2190 z późn. zm.) 
i przepisami wydanymi na jej podstawie

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Jędrzejowie, 
ul. Bolesława Chrobrego 4, 
28-300 Jędrzejów

II problemowa zmiana terminu
z I na II kw.

66. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej 
z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. poz. 
2190 z późn. zm.) 
i przepisami wydanymi na jej podstawie

Centrum Zdrowia „BIOMED” Jan Latała 
Szydłówek Górny 1c/3
25-411 Kielce

I  problemowa

67. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy SP 
ZOZ w Busku-Zdroju
ul. Rzewuskiego 8, Busko-Zdrój

II  problemowa zmiana terminu
z I na II kw.

68. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 53, 26-
006 Nowa Słupia

III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał



69. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej  z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Opatowie, ul. Słowackiego 
13, 27-500 Opatów

III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał

70. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Seceminie
ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin

III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał

71. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Pawłowie, 27-225 Pawłów 56 III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał

72. Kontrola wykorzystania dotacji celowych na 
realizację zadań własnych jst zgodnie z umową 
zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim w roku 
2019

Powiat Staszowski, ul. J. Piłsudzkiego 7,
28-200 Staszów oraz Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej
 w Staszowie, ul.11 listopada 78, 28-200 
Staszów

II 
problemowa 
kontrola łączona 

z WFiB 
oraz BAG

rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli w 
2020 r.

73. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

Przychodnia Specjalistyczna „Medyk” 
Dorota Roch
ul. Mickiewicza 4a/2, Staszów

III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał

74. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

Adrian Wróżek – NZOZ Admed
ul. Kopernika 12/4, 28-100 Busko-Zdrój III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał



75. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, 
Z. Ogonek, ul. Mielczarska 11, 29-100 
Włoszczowa III problemowa

zmiana terminu
z II kw. na III 
kwartał

76. Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia 
warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie 
trwałości projektu.

Samorządowy Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie,
ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów

III  problemowa

77. Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia 
warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie 
trwałości projektu.

Powiat Kielecki
(Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku) III

kontrola 
trwałości 
projektu

78. Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia 
warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie 
trwałości projektu.

Powiat Opatowski
(Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku) III 

kontrola 
trwałości 
projektu

79. Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia 
warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie 
trwałości projektu.

Powiat Kielecki
(Dom Pomocy Społecznej w 
Łagiewnikach)

III  
kontrola 
trwałości 
projektu

80. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

Janusz Gonciarz Przedsiębiorstwo 
Handlowe „Aqlin”, ul. Sokola 50a, 
Skarżysko-Kamienna

III  problemowa

81. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Gimnazjalna 41b, 26-200 Końskie III  problemowa

82. Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia 
przez specjalistyczne środki transportu 
sanitarnego wymagań o których mowa w art. 161 
ba ust.1i2 ustawy z dnia 27.08.2014 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 

Ewa Kiślak PHUT Skorpion
Ul. Partyzantów 24,26-004 Bieliny

III  problemowa



środków publicznych

83. Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia 
przez specjalistyczne środki transportu 
sanitarnego wymagań o których mowa w art. 161 
ba ust.1i2 ustawy z dnia 27.08.2014 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 
środków publicznych

Nefro-Trans Hubert Miśta
Ul. Pocieszka 11,25-519 Kielce IV problemowa

84. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

Miejsko – Gminny Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie, ul. Wschodnia 23, 28-200 
Staszów

IV  problemowa

85. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r,. 
poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na 
jej podstawie

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia 
w Zagnańsku, 
ul. Spacerowa 8B, 26-050 Zagnańsk

IV  problemowa

86. Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia 
warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie 
trwałości projektu.

Powiat Sandomierski
(Dom Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu)

IV  
kontrola 
trwałości 
projektu

87. Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia 
warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie 
trwałości projektu.

Fundacja Dom Seniora 
im. Sue Ryder w Pierzchnicy IV  

kontrola 
trwałości 
projektu

88. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

dr sp. cywilna Dominik Rokosz, Dariusz 
Dudek, ul. 1 Maja 65, Skarżysko-
Kamienna

IV  problemowa

89. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 

NZOZ Medyk
ul. Południowa 1/100

IV  problemowa



15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

26-200 Końskie

90. Ocena zgodności wykonywanej działalności 
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018r,. poz. 2190 z późn. zm.) i przepisami 
wydanymi na jej podstawie

Promedica ul. Pakosz 68, 25-040 Kielce IV  problemowa

PSZ.IX -  Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej

91. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności  z przepisami ustawy o działalności 
leczniczej

B&R Clinical Sp. z o.o. 
ul. Marii Opielińskiej 16B, 25-426 Kielce,

I problemowa

92. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

Lumos Magdalena Gierada i Przemysław 
Gierada Sp. Jawna,
ul. Św. Leonarda 1/20, 25-311 Kielce

III problemowa zmiana terminu 
z II półrocza na 
III kwartał

93. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne 
Dobaj & Kluk – Sp. Cywilna, ul. Prosta 
42,  25-371 Kielce

III problemowa

zmiana terminu
z II półrocza na 
III kwartał

94. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

Kaes Multi - Med. Sp. Cywilna Krzysztof 
Lis, Sylwia Stróżyk, 
ul. Kryształowa 2, 25-751 Kielce

III problemowa

zmiana terminu
z II półrocza na 
III kwartał

95. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

Przychodnia rodzinna „Barwinek” Wójcik 
i Wspólnicy Sp. Jawna, 
ul. Starowapiennikowa 42A/U3, 
25-112 Kielce

III problemowa

zmiana terminu
z II półrocza na 
III kwartał

96. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

Centrum Medyczne Sandomierska Sp. z o. 
o. ul. Sandomierska 133, 25-329 Kielce

IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza na 
IV kwartał



97. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

NZOZ Bilcza Bożena Domagała, 
ul. Ściegiennego 7a, 226-026 Bilcza

IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza na 
IV kwartał

98. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

Darimed Centrum Zdrowia Sp. z o. o.,  ul. 
Prosta 42, 25-371 Kielce

IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza na 
IV kwartał

99. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

„SUPRAMED” Sp. z o. o. 
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce

IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza na 
IV kwartał

100. Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności 
z przepisami ustawy o działalności leczniczej

NZOZ Morawica Teresa Pędzior-
Ząbczyńska, ul. Kielecka 36, 26-026 
Morawica

IV problemowa zmiana terminu
z II półrocza na 
IV kwartał

PSZ.X -  Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych

101. Kontrola prawidłowości realizacji programu 
staży podyplomowych lekarzy dentystów i 
finansowania oraz spełniania przez podmiot 
prowadzący staż ustawowych wymagań i 
warunków.

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 
Marcin Zbożeń ul. Daleka 24 25-319 
Kielce

I problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli

102. Kontrola prawidłowości realizacji programu 
staży podyplomowych lekarzy dentystów i 
finansowania oraz spełniania przez podmiot 
prowadzący staż ustawowych wymagań i 
warunków.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
„Perfectdent” s.c. Izabela i Grzegorz 
Stamirscy ul. Wesoła 17a  25-305 Kielce

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli

103. Kontrola prawidłowości realizacji programu 
staży podyplomowych lekarzy i finansowania 
oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków.

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

III problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli

104. Kontrola prawidłowości realizacji programu 
staży podyplomowych lekarzy i finansowania 
oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż 
ustawowych wymagań i warunków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej MSWiA
ul. Wojska Polskiego 51 28-375 Kielce

IV  problemowa rezygnacja z 
przeprowadzen
ia kontroli



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

Realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Urząd Miasta Stąporków II

Urząd Miasta Starachowice

1. Prawidłowość wykonania i dokonanie aktualizacji 
dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 
(kryzysowych) oraz zabezpieczenie ujęć i zbiorników 
wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych.

Urząd Gminy Miedziana Góra III

sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Urząd Gminy Włoszczowa 

Urząd Gminy Secemin

III

2. Funkcjonowanie na terenie powiatu systemu łączności, 
wykrywania i alarmowania oraz tworzenie i 
przygotowanie
do działania formacji obrony cywilnej i ratowników
do prowadzenia działań ratowniczych.

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Urząd Gminy Masłów

Urząd Gminy Zagnańsk

IV

problemowa

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Realizacja zadań bezpieczeństwa publicznego

1. Przestrzeganie warunków i sposobu utrwalania przebiegu 
imprezy masowej poprzez  porównanie parametrów 
technicznych oraz sprawdzenie stanu technicznego 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych 

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

II

sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.



Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

Geopark Kielce - Amfiteatr Kadzielnia

w Kielcach przy ul. Legionów 20

II sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

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

III sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kielcach - Wielofunkcyjna Hala 
Sportowa przy ul. Leszka Drogosza 2

IV sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

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. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu 
imprezy masowej oraz sprawdzenie stanu technicznego 
tych urządzeń.

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

IV sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Realizacja zadań dotyczących rządowych programów  w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, przestępczości i aspołecznych 
zachowań 

1. Prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację 
zadania pn. „Bezpieczni i Wolni od Nałogów”. 

Projekt dofinansowany z rządowego programu „Razem 
bezpieczniej”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach

II sprawdzając
a

rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.



Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

2. Prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację 
zadania pn. „WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w 
Kielcach 
i powiecie kieleckim”.  Projekt dofinansowany z 
rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Stowarzyszenie Wojewódzkie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Kielcach

II rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

3. Prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację 
zadania pn. „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie 
Trębowiec”. Projekt dofinansowany z rządowego 
programu „Razem bezpieczniej”.

Gmina Mirzec III rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

4.
Wykorzystanie środków finansowych pochodzących 
z budżetu państwa przyznanych w 2019 r. na realizację 
zadań  z zakresu ratownictwa wodnego na terenie 
województwa świętokrzyskiego 

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

III rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Realizacja zadań ratownictwa medycznego

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach - Oddział Kazimierza 
Wielka

I problemowa  rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

1. Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod 
kątem zgodności z przepisami ustawy o PRM w zakresie: 
składów osobowych ZRM S i P, spełniania ustawowych 
parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili 
przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, 
oznakowania i wyposażenia specjalistycznych środków 
transportu sanitarnego oraz stosowania przez ZRM 
procedur obowiązujących w ramach Systemu 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach - Oddział Skarżysko-Kam.

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.



Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach - miejsca stacjonowania 
w Nowej Słupi

III problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach - Oddział Włoszczowa

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w 
Szpitalu  Kieleckim św. Aleksandra w 
Kielcach

I problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Skarżysku-Kamiennej Szpitalu 
Powiatowym 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w 
Szpitalu Specjalistycznym Ducha 
Świętego
w Sandomierzu 

III problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

2. Organizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych w 
zakresie zgodności działania z ustawą o PRM oraz 
spełniania wymagań dotyczących lokalizacji, warunków 
technicznych 
i wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów 
kadrowych, wynikających z rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Końskich

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 



Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

2020 r.

Grupa Ratownictwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Kielcach

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

3. Spełnianie przez jednostki współpracujące z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne  wymagań 
określonych w ustawie o PRM w zakresie: zapewnienia 
gotowości operacyjnej, liczby ratowników posiadających 
ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu 
ratownika, dysponowania wyposażeniem oraz środkami 
łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości 
operacyjnej.

ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec 
Starachowice Harcerska Grupa 
Ratownicza Starachowice

IV problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

4. Prawidłowość prowadzenia kursów doskonalących dla 
ratowników medycznych, organizowanych przez 
podmioty do tego uprawnione pod względem spełnienia 
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego 
ratowników medycznych. 

Wszystkie kursy organizowane 
w województwie świętokrzyskim, dla 
których podmioty organizujące 
uzyskają zatwierdzenie przez Centrum 
Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego 
w Warszawie 

I - IV

praca w ciągu 
całego roku

problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

5. Prawidłowość prowadzenia kursów w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy pod względem 
zgodności z ustawą o PRM oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy.

3 kursy spośród organizowanych 
w województwie świętokrzyskim w 
ciągu roku

I - IV

praca w ciągu 
całego roku

problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Realizacja zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej



Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej 
przez starostów, orzecznictwo oraz organizacja pracy 
powiatowych komisji lekarskich.

14 powiatowych komisji lekarskich. I i II problemowa

w trybie 
uproszczony
m

2. Sposób wykorzystana dotacji celowych, udzielonych 
z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

3 wybrane starostwa powiatowe III i IV problemowa kontrole w 
trybie 
zwykłym, 
wspólnie
z WFiB 

Realizacja zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przez 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na realizację 
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 
polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu 
funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

II półrocze problemowa rezygnacja z 
przeprowadze
nia kontroli w 
2020 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości



Lp. Temat kontroli* Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli
(kwartalnie)

Rodzaj
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6
1. Starostwo Pow. w Jędrzejowie II problemowa rezygnacja z 

przeprowadzeni
a kontroli w 
2020 r.

2.

1. Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa w zakresie:
 ewidencjonowania zasobu nieruchomości,
 udostępnienia nieruchomości z zasobu, 
 wykonywania czynności związanych z naliczeniem 

należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
 dokonywania aktualizacji opłat z tytułu trwałego 

zarządu, 
 zbywania i nabywania nieruchomości wchodzących w 

skład zasobu.
2.

Starostwo Pow. w Kazimierzy 
Wlk.

II problemowa rezygnacja z 
przeprowadzeni
a kontroli w 
2020 r.

3.3. Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa w zakresie:
 ewidencjonowania zasobu nieruchomości,
 udostępnienia nieruchomości z zasobu, 
 wykonywania czynności związanych z naliczeniem 

należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
 dokonywania aktualizacji opłat z tytułu trwałego 

zarządu, 
 zbywania i nabywania nieruchomości wchodzących w 

skład zasobu.
4.

Starostwo Pow. w Pińczowie
III problemowa

4.       Starostwo Pow. w Staszowie III

5. Starostwo Pow. w Sandomierzu IV

6.

5. Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa w zakresie:
 ewidencjonowania nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste, 
 wykonywania czynności związanych z naliczeniem 

należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 
Starostwo Pow. w Skarżysku-

Kam.
IV



Lp. Temat kontroli* Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli
(kwartalnie)

Rodzaj
kontroli Uwagi

 dokonywania aktualizacji opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego.

6.
7.7. Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa w zakresie:
 podejmowania czynności w postępowaniach sądowych,          

w szczególności w sprawach dotyczących własności lub 
innych praw rzeczowych na nieruchomości.

8.

Starostwo Pow. w Kielcach IV

* wybór tematów kontroli spośród wymienionych w kolumnie 2 będzie wynikał  z analizy 
przedkontrolnej dla danej jednostki kontrolowanej ujętej w kolumnie 3.

Biuro Wojewody

Lp
. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli

(kwartalnie)
Rodzaj
kontroli Uwagi

1 2 3 4 5 6

1.
Kontrola sposobu realizacji przez powiat zadań nałożonych 
ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Starostwo Powiatowe w Końskich II problemowa e-kontrola    
w ŚUW

  
2.

Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie 
województwa świętokrzyskiego.

Urząd Gminy Łoniów III problemowa
zmiana 
terminu
z II na III kw.



Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

  
3.

Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie 
województwa świętokrzyskiego.

Urząd Gminy Kije
Urząd Gminy Wodzisław III problemowa

  
4.

Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie 
województwa świętokrzyskiego.

Urząd Gminy Solec-Zdrój IV problemowa

Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej
Termin kontroli

(kwartalnie)

Rodzaj

kontroli
Uwagi

1 2 3 4 5 6

1.

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 
przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: 
WIG.I.431.8.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

I sprawdzająca

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 
przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: 
WIG.I.431.9.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 
Wielkiej

I sprawdzająca

3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola 
prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania 
modernizacji (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

Starostwo Powiatowe w Busku 
Zdroju

III problemowa zmiana 
terminu             
z II kw. na III 



geodezyjne i kartograficzne - dalej jako ustawa Pgik kw

4. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanym PZGiK) i 
automatyzacja jego funkcjonowania:

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów 
kartograficznych (§32 ust.2 rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w 
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej jako: 
rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3 pkt.4 
ustawy Pgik),

b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i 
budynków (art.24 ust.3 pkt 5 ustawy Pgik).

c)  stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych 
(§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust.2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
zasobu).

d)stan e-usług dot. obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b 
ust. 10 ustawy Pgik),

e) stan e-usług dot. udostępniania materiałów PZGiK dla 
obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia 
w sprawie zasobu),

f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 
rozporządzenia w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3 pkt.4 
ustawy Pgik)

Starostwo Powiatowe w 
Sandomierzu

Starostwo Powiatowe w Staszowie

III

IV

problemowa

problemowa

zmiana 
terminu 
kontroli
z II na III kw.

zmiana 
terminu 
kontroli
z III na IV kw.

5. g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych 
przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych 

Urząd Miasta Kielce IV problemowa zmiana 
terminu z III 



UWAGA:

1. Kontrole oddziałów straży gminnych (miejskich) funkcjonujących w województwie świętokrzyskim realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego „Plan kontroli okresowych oddziałów straży miejskich na 2020 rok”. Kontrole prowadzone są na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 
r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (t.j. Dz.U. Nr 220 poz. 1733 ze zm.).

2. Oddział spraw obronnych WBiZK prowadzi kontrole wg odrębnego planu kontroli na podstawie art. 18 ust. 4, art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 
roku o powszechnym obowiązku obrony (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie 
kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.). Plan kontroli wykonywania zadań w zakresie obronności jest zatwierdzany przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego i uzgadniany z Ministerstwem Obrony Narodowej.

(§14 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu). na IV kw.

6. Wykonywanie przez Starostwa zadań z zakresu 
administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o 
scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.908 )

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie IV problemowa
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