
Uchwała nr 74/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 30 września 2015 r.  

w sprawie zmian w planie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-

wej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W planie kontroli Izby na 2015 rok, uchwalonym przez Kolegium w dniu 10 grudnia 2014 r. 

(stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 100/2014 w sprawie ramowego planu pracy oraz planu 

kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2015 rok), zwiększa się liczbę plano-

wanych kontroli o 8, z tego: 

 

1) liczbę kontroli kompleksowych o 4, z tego: 

 

a) w gminach powiatu bolesławieckiego o 1 (gmina miejska Bolesławiec),  

b) w gminach powiatu legnickiego o 2 (gmina wiejska Chojnów i gmina miejska Chojnów), 

c) w gminach powiatu świdnickiego o 1 (gmina miejsko-wiejska Jaworzyna Śląska); 

 

2) liczbę kontroli problemowych o 4. 

 

§ 2 

 

Plan kontroli na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik do niniejszej uchwały.  

 

Przewodnicząca Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 

Lucyna Hanus 

 



 

 

Załącznik  
do uchwały Kolegium RIO we Wrocławiu  

nr 74/2015 z dnia 30 września 2015 r. 

Plan kontroli  
samorządowych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok 

(po zmianach) 
 

 

 

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu podejmie i przepro-

wadzi w 2015 r. 106 kontroli, z tego: 52 kontrole kompleksowe jednostek samorządu terytorialnego (52 gminy),  

oraz 54 kontrole problemowe (w tym 52 w samorządowych jednostkach organizacyjnych). 

 
 

Zespół w Jeleniej Górze 30 kontroli 

 

A. Kontrole  

kompleksowe 

15 kontroli 

Z tego: 

Kontrole gmin 15 kontroli Janowice Wielkie (gmina wiejska) 

Karpacz (gmina miejska) 

Kowary (gmina miejska) 

Stara Kamienica (gmina wiejska) 

w powiecie jeleniogórskim 

Bolesławiec (gmina miejska) 

Gromadka (gmina wiejska) 

Nowogrodziec (gmina miejsko-wiejska) 

Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) 

w powiecie bolesławieckim 

Kamienna Góra (gmina wiejska) 

Marciszów (gmina wiejska) 

w powiecie kamiennogórskim 

Leśna  (gmina miejsko-wiejska) 

Świeradów-Zdrój (gmina miejska) 

w powiecie lubańskim 

Pieńsk (gmina miejsko-wiejska) 

Sulików (gmina wiejska) 

Węgliniec (gmina miejsko-wiejska)  

w powiecie zgorzeleckim 

B. Kontrole problemowe 15 kontroli 

Zespół w Legnicy 20 kontroli  

A. Kontrole 

kompleksowe 

10 kontroli 

Z tego: 

Kontrole gmin 10 kontroli Chocianów (gmina miejsko-wiejska) 

Polkowice (gmina miejsko-wiejska) 

w powiecie polkowickim 

Jerzmanowa (gmina wiejska) 

Żukowice (gmina wiejska) 

w powiecie głogowskim 

Lubin (gmina miejska) 

Lubin (gmina wiejska) 

w powiecie lubińskim 

Chojnów (gmina miejska) 

Chojnów (gmina wiejska) 

Legnickie Pole (gmina wiejska) 

w powiecie legnickim 

Zagrodno (gmina wiejska) w powiecie złotoryjskim 

B. Kontrole problemowe 10 kontroli 
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Zespół w Wałbrzychu 26 kontroli  

A. Kontrole 

kompleksowe 

13 kontroli 

Z tego: 

Kontrole gmin 13 kontroli Jawor (gmina miejska) 

Mściwojów (gmina wiejska) 

Paszowice (gmina wiejska) 

w powiecie jaworskim 

Kłodzko (gmina miejska) 

Kłodzko (gmina wiejska) 

Nowa Ruda (gmina miejska) 

Nowa Ruda (gmina wiejska) 

Polanica-Zdrój (gmina miejska) 

w powiecie kłodzkim 

Jaworzyna Śląska (gmina miejsko-wiejska) w powiecie świdnickim 

Boguszów-Gorce (gmina wiejska) 

Czarny Bór (gmina wiejska) 

Głuszyca (gmina miejsko-wiejska) 

Walim (gmina wiejska) 

w powiecie wałbrzyskim 

B. Kontrole problemowe 13 kontroli 

Zespół we Wrocławiu 30 kontroli  

A. Kontrole 

kompleksowe 

14 kontroli 

Z tego: 

Kontrole gmin 14 kontroli Góra (gmina miejsko-wiejska) 

Jemielno (gmina wiejska) 

w powiecie górowskim 

Bierutów (gmina miejsko-wiejska) 

Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) 

Oleśnica (gmina miejska) 

Oleśnica (gmina wiejska) 

Syców (gmina miejsko-wiejska) 

w powiecie oleśnickim 

Wiązów (gmina miejsko-wiejska) w powiecie strzelińskim 

Oborniki Śląskie (gmina miejsko-wiejska) 

Żmigród (gmina miejsko-wiejska) 

w powiecie trzebnickim 

Brzeg Dolny (gmina miejsko-wiejska) w powiecie wołowskim 

Ciepłowody (gmina wiejska) 

Stoszowice (gmina wiejska) 

Ziębice (gmina miejsko-wiejska) 

w powiecie ząbkowickim 

B. Kontrole problemowe 16 kontroli  

 


