
 

 

L.p. 
Nazwa komórki 
kontrolowanej 

Rodzaj 
kontroli 

Zakres tematyczny kontroli1 

1.  
Departament Organizacji 
(Pion Bezpieczeństwa 
Publicznego) 

problemowa 

Prowadzenie spraw związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, w tym kontrola podmiotów prowadzących kursy  
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdem szefom i cudzoziemskiemu 
personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz 
organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 

2.  
Departament Organizacji 
(Pion Organizacyjny) 

problemowa Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w Urzędzie. 

3.  
Departament Organizacji 
(Pion Administracyjno-
Gospodarczy) 

problemowa 

Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i tworzeniem właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu. 

Prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem udziału służby bhp w przekazywaniu do użytkowania nowo 
budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia 
pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. 

4.  

Departament Opłat 
Środowiskowych 

problemowa Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w opłatach za korzystanie ze środowiska. 

5.  sprawdzająca 
Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-II.1712.3.2021.KP z dnia  
7 września 2021 r. 

6.  

Departament Kultury, 
Promocji i Turystyki 

problemowa Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla instytucji kultury, innych niż dotacje celowe na inwestycje. 

7.  sprawdzająca 
Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-II.1712.1.2021.KP z dnia  
22 lipca 2021 r. 

 
1 Kontrola obejmie również przestrzeganie przepisów Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przestrzeganie 
przepisów Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiącej załącznik do Polityki rachunkowości, w przypadku, gdy mają one zastosowanie w sprawach objętych 
kontrolą. 
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8.  
Departament 
Nieruchomości  
i Infrastruktury 

problemowa 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją dopłat z tytułu honorowania ulg ustawowych w krajowym transporcie 
drogowym. 

Prowadzenie spraw związanych z organizacją i udzielaniem wsparcia dla przewoźników wykonujących przewozy 
autobusowe w czasie pandemii COVID-19 (Support to bus operators). 

9.  
Departament Budżetu  
i Finansów 

problemowa 
Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Marszałka Województwa jako wierzyciela w stosunku do należności  
z tytułu opłat i innych należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej będących dochodami budżetu Województwa 
na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym windykacja należności. 

10.  

Delegatura Urzędu  
w Wołominie 

problemowa Prowadzenie i dokumentowanie spraw. 

11.  sprawdzająca Działania podjęte w Delegaturze w celu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak  
KO-II.1712.8.2021.BS z dnia 20 grudnia 2021 r. 

12.  

Delegatura Urzędu  
w Piasecznie 

problemowa Prowadzenie i dokumentowanie spraw. 

13.  sprawdzająca 
Działania podjęte w Delegaturze w celu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak  
KO-II.1712.7.2021.PB z dnia 28 grudnia 2021 r. 

14.  

Delegatura Urzędu  
w Żyrardowie 

problemowa Prowadzenie i dokumentowanie spraw. 

15.  sprawdzająca 
Działania podjęte w Delegaturze w celu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak  
KO-II.1712.9.2021.KP z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 


