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PLAN KONTROLI NA 2013 r.
Jednostek podległych i nadzorowanych

Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Zakres kontroli
Uwagi
1.
Obwód Lecznictwa Kolejowego 
ul. Traugutta 12
43-300 Bielsko Biała
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem 

2.
Szpital Specjalistyczny 
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów 
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

3.
Szpital Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” 
Al. Niepodległości 32
42-200 Częstochowa
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

4.
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego                       i Zakład Opiekuńczo Leczniczy                                              ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

5.
Dziecięcy Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny „Bucze”
ul. Harcerska 31
43 –436 Górki Wielkie
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

6.
Wojewódzki  Szpital Rehabilitacji dla Dzieci 
ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

7.
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
ul. Juliana Fałata 2
43-360 Bystra
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

8.
Śląskie Centrum Rehabilitacji 
ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

9.
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą                                                                ul. Sobieskiego 7a                                                          42-200   Częstochowa
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

10.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II 
ul. Gabrieli Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

11.
Okręgowy Szpital Kolejowy 
ul. Panewnicka 65
40-760 Katowice
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem


12.
Obwód Lecznictwa Kolejowego                                              ul. Opolska 18                                                                                           44 - 100 Gliwice
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem


13.
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY”                     ul. Śniadeckiego 1                                                                              42 - 604 Tarnowskie Góry
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

14.
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych                                              ul. Powstańców 31                                                           40 - 038 Katowice
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

15. 
Szpital Chorób Płuc                                                                ul. Gliwicka 20                                                                        43 - 180 Orzesze
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

16. 
Szpital Chorób Płuc  im. Św. Józefa                                                                                                                ul. Dworcowa 31                                                        44 - 145 Pilchowice
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

17.
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc                              im. dr Alojzego Pawelca                                                  ul. Bracka 13                                                                          44 - 300 Wodzisław Śląski
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

18.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2                                Al. Jana Pawła II  7                                                                   44 - 330 Jastrzębie Zdrój
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

19.
Centrum Leczenia Oparzeń                                       ul. Jana Pawła II 2                                                                  41 - 100 Siemianowice Śląskie
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem

20.
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży                                                               ul. Mikołowska 208                                                    43 - 187 Orzesze
Kontrola problemowa w zakresie:
- realizacji zadań statutowych
- dostępności udzielanych świadczeń
- prawidłowości gospodarki mieniem
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