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PROTOK6I KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 9 marca 2011 r.

Podmiot kontrotowany: wojew6dzki Inspektorat ochrony RoSrin i Nasiennictwa w
Gozowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11, 66_400 Goz6w Wlkp.
Temat kontroti: paestrzega nie pzez wojew6dzki Inspektorat ochrony RoSrin i
Nasiennictwa w Goaowie wrkp. zapis6w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
os6b flzycznych.

Cel kontroli: Sprawdzenie paekazania rocznego rozliczenia
druku PIT-11 pracownikom Inspektoratu do kofica lutego
podatkowym.

Rodzaj kontroli: kontrola doralna

Okres objqty kontrolq: od 1 stycznia 2011r. do 28 lutego 2011 r.
Kontrora zostara przeprowadzona w oparciu o kryteria: regarnoSci, gospodarnosci,
celowo6ci i rzetelnoSci.

Kontrolq przeprowadzil zesp6l kontrolny powolany zazEdzeniem nr 1 Dyrektora wydzialu
Nadzoru i Kontrori z dnia g marca 2or1 r. w sprawie poworania zespolu kontrornego do
pzeprowadzenia kontrori dora,nej w wojew6dzkim Inspektoracie ochrony Ro5rin i
Nasiennictwa z w Gozowie Wlkp. w nastQpujAcym skladzie:

Robert Kami6ski - Kierownik oddzialu Kontrori w wydziare Nadzoru i Kontrori
Lubuskiego Urzqdu Wojew6dzkiego w Gozowie Wlkp. posiadajqcy
Upowa2nienie Nr 89-1/11 z dnia 9 marca 2011 r. _
przewodniczqcy zespolu

E12bieta Kieda― Starszy lnspektor w Biurze GospOdarczym Lubuskiego urzQdu

WoJew6dzkiego w Gor20Wie Wlkp posiada」
aCy upowa2nienie

Nr 89-2/1l z dnia 9 marca 201l r.

Zbigniew wierzbicki― InspektOr w wydziale GospOdarki NieruchOmo`ciami Lubuskieg。

UrZedu wtteνV6dZkie90 w Gorzowie Wlkp.pOsiadaJacy upowa2nienie

Nr 89-3/1l z dnia 9 marca 201l r.

podatkowego zawatego w

roku nastqpnego po roku

く すも 鯰 タ



(akta kOntroli str.1-4)

Podczas kontroli ustalono nastepujEcy stan faktyczny:

Pracownicy wojew6dzkiego Inspektoratu ochrony RoSlln i Nasiennictwa w Gorzowie wlkp. i

oddzialu w zielonej G6ze otrzymali rozliczenie podatkowe za 20L0 r. 1 marca br. Z
posiadanego potwierdzenia odbioru deklaracji pIT-11 wynika, 2e jedynie wojew6dzki
Inspektor Pan Ryszard Mr6z i Pan Leszek Rosolski odebrali pIT-11 w dniu 2 marca br., gdy2

byli w podr6zy slu2bowej.

(akta kOntron str 5-7)

Natomiast pracownicy oddziat6w wIoRiN w sulqcinie, Miedzyrzeczu, Nowej soli, Lubska,

wschowy, 2agania , Stzelec Krajeiskich, gubic i Krosna odzariskiego otrzymali pIT-l1

3 marca br (wyslano z Inspektoratu 1 marca br.).

(akta kontroli str. 8-13)

Z wyja5niei wojew6dzkiego Inspektora i Gl6wnej KsiQgowei pani Doroty Mazankiewicz

wynika, 2e op62nienie w dostarczeniu plT-ll dla pracownik6w Inspektoratu wynikalo z
absencji chorobowej pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw podatku

dochodowego. wy2ej wymieniony pracownik pzebywal na zwolnieniu lekarskim od dnia
31 stycznia 2011 r. do dnia 21 lutego 2011 r. inastepnie od 22 lutego 2011 r. do 23 marca

2011r. Dodatkowo Gl6wna Kiqgowa poinformowala , 2e drugi pracownik Dzialu Kiqgowosci
pftebywal na zwolnieniu lekarskim od dnia l lutego 2011 r., a od dnia 5lutego 2011 r. do
dnia pzeprowadzenia kontroli tj.9 marca 2011 r. pzebywa w szpitalu. ponadto z informadi
Gl6wnej KsiQgowej wynika, 2e w dniu 23 lutego 2011 r. ogloszono w Inspektoracie konkurs
na zastQpstwo za nieobecnego pracownika. powy2sze wyja5nienie Gl6wnej Ksiqgowej
potwierdzil Pan Ryszard Mr6z - wojew6dzki Inspektor ochrony Roslin i Nasiennictwa w
Gozowie Wlkp. pismem z dnia 9 marca 2O1l r. znak: WIN.1410.1.2011.

(akta kOntЮ ‖str.14-15)

Pobvierdzenie nieobecno`ci pracownik6w z Dzialu KsiQgOVVO`Ci zOsta10 udOkunnentowane vv

aktach kontrOli str.16-24).
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Na tym kontrolq zakoiczono i odnotowano w ksiq2ce kontroli pod pozycjE Nr 1.

Zgodniezart.44ust.2i4ustawyzdnia23stycznia200gr.owojewodzieiadministracji

zqdowej w wojew6dztwie protok6l kontrori podpisuiq i parafui4 na ka2dej stronie
kontrolujqcy i kierownik podmiotu kontrolowanego.

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protok6l w terminie 7 dni od dnia otrzymanla.
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysluguje prawo zgloszen ia, przed podpisaniem
protokolu kontroli, umotywowanych zasrzezei do ustale6 zawartych w protokole kontroli.

Protokol kontroli spozedzono w dw6ch jednobzmiqrych egzemplazach, ieden egzemplarz
zostal pzekazany wojew6dzkiemu Inspektorowi ochrony Roslin I Nasiennictwa w Gozowie
Wlkp.

Osoby kontrolujilce Kierownik jednostki kontrolowanej

Wojew6 Inspektor
iNasiennictwa

Zzr2

Goz6w Wlkp., dnia 16 marca 2011 r.

Cchron


