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I.Kontrola przeprowadzona przez  Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział 

Wojewódzki w Warszawie, której przedmiotem był Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44, 05 – 400 Otwock, dotycząca realizacji 

umowy nr 1-00020-03-01-2009-2011/10 z dnia 01.02.2010r. w rodzaju leczenie 
szpitalne, w zakresie choroby wewnętrzne – hospitalizacja, chirurgia ogólna - 
hospitalizacja 
 
II. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu        
Wojewódzkiego w Warszawie, której przedmiotem była realizacja zadań z zakresu 
administracji rz ądowej, w przedmiocie prowadzenia rejestrów działalności 
regulowanej, w zakresie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz 
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, a takŜe przyjmowania i 
załatwiania skarg i wniosków przez organy powiatu. 
 

III. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego Województwa Mazowieckiego Oddział Geodezji i Rolnictwa w 
Delegaturze- Placówka Zamiejscowa w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, której przedmiotem była  kontrola urzędów, instytucji 
publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji 
i kartografii oraz pisma Głównego Geodety Kraju. 

 
IV. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej, której przedmiotem była 

„Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do 1+960 
w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki”  

 
V. Kontrola przeprowadzona przez NajwyŜszą Izbę Kontroli, której przedmiotem była 

kontrola pozyskiwanie przez Powiat Otwocki środków z budŜetu Unii Europejskiej w 
okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2011r. 

 
VI. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Warszawie, której przedmiotem były losowo wybrane decyzje 
pozwolenia na budowę, wydane przez organ w 2010r. 

 
VII. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecka Jednostkę WdraŜania Programów 

Unijnych w Warszawie -   Informacja pokontrolna Priorytet III Regionalny system 
transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, Projekt Pt.: „Przebudowa mostu 
na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, 
Gmina Wiązowna , Powiat Otwocki” (umowa o dofinansowanie nr UDA-
RPMA.03.01.00-14-568/08-00). 

 
VIII. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 

dotycząca kontroli problemowej z zakresu prawidłowości realizacji zadań w zakresie 
przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń oraz wydawania zaproszeń 

 
IX. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Kontroli w Warszawie dotycząca 

sposobu prowadzenia ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzania i realizacji planów jego 



wykorzystania, naliczanie i aktualizację opłat za nieruchomości Skarbu państwa w 
uŜytkowanie wieczyste i trwały zarząd, składanie wniosków o ujawnienie w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa ora sprawozdań z 
wykonania tego obowiązku.  

 
X. Kontrola przeprowadzona przez Departament Infrastruktury Najwy Ŝszej Izby 

Kontroli w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po 

kontroli „Wykonanie funkcji Zarz ądcy przez organy samorządu terytorialnego 

 

 


