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Ochronv Ro`lin i NasiennicMa

w Gor20Wie Wlkp.

噛 へPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. l pkt. l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.o woieWOdZie i

administracii rz゛OWa W waew6d2■ vie(D2.U.Nr 31′ po2.206)′ 型vana dal可 ″ustaWイ

Lubusk urzad Wttew6dzk w Gorzowie Wlkp.przeprowadz‖ wd面 ach od lo Ыerpnh 201l r.

do ll gerpnia 201l r.kontrole dOrattna w wttew6dzttm lnspektoracle OchЮ ny RoJin i

NasiennicMa w Gorzowie Wlkp.′ w zakresie 9ospOdarkl inansowe」 oraz realizatti planu

inansowego na 201l r.

W ZWiazku z ustalettami kontroll kbtt wy面 ‖ZOStaly przedstawbne w prOtOkOに kontro‖′
podpisanym w dniu ll sierpnia 201l r,w wtteW6dzkim lnspektoracie Ochrony Ro`lin i

Nasiennidwa w Gor20Wie Wlkp.stosOwnie do art.46 ustaⅥ
″′przekazttQ Panu niniqsze

wysupienie pokontroine.

Okres ottQty kOntЮh:od dnb l対CZn● 201l r.do dnb 31‖ pca 201l r.

Ustalenia kontrO‖ :

Plan wydatるw wtteW6dzkiego lnspektoratu Ochrony Ro6‖ n i Nasienni山″a w Gor20Wie

W!kp.wg ustawy budzetowe」 na 201l r.wynoj1 4.377.00021′ W tym wydattt Ыe2re
4.097.000 zl i wydatkl inwewqane 280.000 21. P:an dochOd6w wynosi 406.000 21. Na

pOdstawie dw“ h dew巧i MinStra ttnans6w plan inansowy zwiekS2yl gq。 85.000 zI I.0

1′94%.&l to dOdatkowe`rodk pttμ nane z rezeⅣ w ceiowa na zadania′ 鮎 re w 2010 r.

byly nnansOwane ze`rodk“ v gЮmadzonych na rachunku dochOd6w wiasnych.

Na dzien 31.07.201l r.wydatki zOstaly zrea‖ zowane w wysokO`ci 2.651.847′ 83 zl′ na
plan po zmianach 4.462.000′ 00 zI′ co stanowi 59′ 430/O′ z czegO:
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wydatki bie2aCe zrealizowano w wysoko`ci 2.609.871′ 22 zl′ na p!an 4.182.000′ 00 zl′ co

stanowi 62′ 41%planu na wydatk Ы壺平e′

wydatt inwewcyine Zrea‖ zowano w wysOk06ci 41.976′ 61 zI′ na plan 280.000′ 00 zI′

co stanowi 14′ 99%p!anu na wydaま iinwe"/c"ne.

Najwiqksze wykorzystanie 5rodk6w wystqpilo w 94210 - Zakup material6w i

wyposa2enia - 86,650/o i 54260 - Zakup energii - 90,18o/o planu. pismem z dnia 15.07.2011 r.

wojew6dzki Inspektor ochrony Ro6lin i Nasiennictwa zwrocil siq do wojewody Lubuskiego z

proSbq o wyasygnowanie z tezerv.ty wojewody dodatkowych 5rodk6w w wysoko6ci 50.000 zl

na dofinansowanie wydatk6w w 94210 i 54260.

Skontrolowano dokonane do dnia 31.07.2011 r. wydatki w g4210 i g4260 na lqcznE

kwotQ 226.932,82 zl., t1.8,56010 wykonanego na dzieri 31.07,2011 r. planu finansowego.

ustalono, 2e 5rodki zosta$1 przeznaeone na zakup paliwa i gazu do samochod6w slu2bowych

u2ywanych przez inspekorat do zadari merytorycznych, material6w laboratoryinych,

material6w biurowych, prenumeraty prasy fachowei, paszport6w i etykiet uzQdowych,

druk6w, material6w papierniczych, Srodk6w czysto6ci, spzqtu komputerowego, akcesori6w

komputerowych, toner6w, energii elektrycznej, centralnego ogaewania, gazu i wody.

wydatki zostaly zrealizowane przez wIoRlN w Gozowie wlkp., delegaturq w Zielonej

G6ze oraz 11 oddzial6w powiatowych. Ka2dy wydatek zostal udokumentowany i

wprowadzony do ewidencji kiQgowej. wydatki byly realizowane terminowo. Ka2dy

dokument ksiqgowy zostal opisany oraz sprawdzony pod wzglqdem merytorycznym pzez

kierownik6w dzial6w mefiorycznych oraz pod wzglqdem formalno - rachunkowym pzez
pracownik6w dzialu ksiqgowo6ci, Zawieraiq prawidlowE klasyfikacie bud2etowq oraz

dekretadq. stwierdzono, 2e wszystkie skontrolowane wydaRi byly mefiorycznie
uzasadnione oraz dokonane w spos6b oszczqdny, gospodamy i zetelny

w ramach posiadanego upowa2nienia wojew6dzki Inspektor ochrony Ro5lin i

Nasiennictwa w badanym okresie trzykrotnie dokonal peesuniecia wolnych 6rodk6w
pomiqdzy paragrafami wydatk6w.

Dodatkowe Srodki z rezerwy celowej na zadania, kt6re w 2010 r. byly finansowane ze

Srodk6w gromadzonych na rachunku dochod6w wlasnych, uruchamiane sE po uzyskaniu
pzez jednostkQ dochod6w. Na podstawie 2009 i 2010 roku ustalono, 2e najwiqksze dochody

osiEgane sq w czwartym kwartale.

wojew6dzki Inspektor ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w pismie z dnia 01,06.201r r.

skierowanym do wojewody Lubuskiego poinformowal o poteebie wykonania docieplenia
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budynku delegatury w Zielonej G6ze. Planowany koszt wykonania prac ociepleniowych

oszacowano na 50.000 zl.

Ustalono, 2e w $4270 - Zakup uslug remontowych plan wynosi 13.000 zl, wykonanie

na dziei 31.07.2011 r. wynioslo L0.625,73 zl, \.81,74o/o. W aktualnym planie finansowym

WIOR|N nie byly pzewidywane srodki na ocieplenie budynku delegatury w Zielonej G6ze.

PlanujEc wydatki na 2011 r. nie brano pod uwagq docieplenia budynku. Mroina i

dlugotrwala zima spowodowala, 2e znacznie wzrosly koszty ogeewania. Ocieplenie budynku

pr4eyniloby sie do zmniejszenia koszt6w zakupu gazu. Mialo to takie wplyw na wysokie

wykorzystanie Srodk6w w 94260 - Zakup energii, gdzie na dzieri 31.07.2011 r. wydano

86.563,82 zl na plan 90.000,00 zl, co stanowi 90,18o/o planu. Wplyar na wzrost koszt6w

energii mial takze wzrost cen energll i podatku VAT. W 54210 - Zakup material6w i

wyposa2enia na dziefi 31.07.20L1r. wydano 140.369,00 zl na plan 162.000,00 zl, co stanowi

86,650/o. Znaene wykorzystanie 5rodk6w spowodowane bylo wzrostem cen paliwa igazu do

samochod6w slu2bowych, wzrostem podatku VAT, konieczno5ciq dojazdu inspektor6w z

Lubska i Zielonej G6ry do Szreniawy na terenie powiatu wschowskiego, w zwiezku z

eksportem warzyw do Federacji Rosyjskiej.

Na dziei 31.07.2011 wydatki inwestyryjne zrealizowano w wysoko6ci 41.976,61 zl, co

stanowi 14,99olo planu w !6060 - Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych.

Zrealizowane zakupy na kwotq 41.976,61 zl dotycze wir6wki, dwoch inkubator6w dwoch

chlodziarek laboratoryjnych. Zakup spzqtu uzasadniono konieczno5ciq doposazenia nowo

wybudowanego laboratorium WIOR|N. Popzedni sprzet ulegl awarii inie nadawal siq do

naprawy. Ustalono, 2e w dniu 02.08.2011 r. zaplacono fakturq na kvtotq 176.229,48 zl za

dostawQ imonta2 kom6r fitotronowych do cel6w badawczych. Zakup zostal zrealizowany

zgodnie z pzeznaczeniem na podstawie zawartej w dniu 12.05.2011 r. umowy.

Po dokonaniu powy2szej zaplaty wykonanie w !6060 wynosi 218.206,09 zl. Pozostaje

do wykorzystania 61.739,91 zl. srodki planuje siq przeznaaye na wdro2enie platformy

elektronicznego uzqdu (e-uzEd) w wysokoSci 36.000 zl, a pozostalq kwotQ na zakup spzQtu

laboratoryjnego niezbqdnego do uzyskania akredytadi nowo wybudowanego laboratorium

wojew6dzkiego.


