
ROK 2014 
 
 

1. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu 
Drogowego w Radomiu – w ramach sprawowanego nadzoru  zadań wynikających  z 
ustawy o transporcie drogowym w zakresie udzielania licencji na krajowy transport 
drogowy, wydawania zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne przedsiębiorcy, 
zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

 
2. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Otwockiego za okres                     

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. przeprowadzona  przez Regionalna Izbę 
Obrachunkową w Warszawie 

 
3. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 

Warszawie w dniach 28.03.2014 do 01.04.2014r. dotycząca realizacji zadań własnych 
powiatu w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie 
opracowywania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 
4. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach od 18.11.2013r. 

do 29.11.2013r. dotycząca realizacji zadania  z zakresu przyjmowania oraz załatwiania 
skarg i wniosków przez organy powiatu. 

 
5.  Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  w 

zakresie wykonywania dochodów budżetowych oraz wykorzystanie środków 
otrzymanych na realizację wydatków w rozdziale 71015 klasyfikacji budżetowej. 

 
6.  

 
7.  Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 7.05.2014r. której 

przedmiotem było sprawdzenie sposobu i terminowości wykonania zaleceń 
pokontrolnych z dnia 6 listopada 2012r. dotyczących sposobu przyznawania 
bezrobotnym z Funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

 
8. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach od 3.04.2014r 

do 09.04.2014r, dotyczyła realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, zapobiegania degradacji 
gruntów, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz prowadzenia kontroli i 
sprawozdawczości w sprawie ochrony gruntów rolnych. 

 
9. Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga  w 

dniu 22.05.2014r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie. 
 

10. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach 14-15 lipca 
2014r. dotyczyła refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego w okresie 01.01.2013r.- 31.12.2-2013r. 

 
11. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 30-31 września 2014r, dotycząca 



prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w 
tym przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych kartograficznych pod 
względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym 
uwzględnieniem wypełnienia obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień 
przestrzennych obejmująca okres od 1 stycznia 2013r. do dnia 31 października 2014r. 
 

12.  Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie dotycząca 
prawidłowości otrzymywania z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok budżetowy 2010 
 

13. Kontrola problemowa  przeprowadzona w dniach 17.09 do 8.10.2014r. przez 
Mazowiecki  Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Certyfikacji i Funduszy 
Europejskich dotycząca realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2702 W – ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej ul. Jana 
Pawła II w m. Zakręt gm. Wiązowna” realizowanego w ramach Programu 
wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. 
 

14. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
wydział Cudzoziemców dotycząca realizacji zadań wynikających z Porozumienia 
zawartego w dniu 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia 
cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń. 
 

15. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego dotycząca 
stanu przygotowań obronnych w latach 2013-2014  
 

16. Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w dniu 23 września 2014r. w 
zakresie kontroli ogólnej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku. 


